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 )1محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن چند سال از زمان قطعیت رای انتظامی میتوانند از
شورای انتظامی نظام مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند؟
5 )3

3 )1

7 )3

10 )4

 )2کدام یک از موارد زیر از وظایف و اختیارات بازرس محسوب نمی شود؟
 )1اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطالعاتی كه هيأت مدیره براي ارائه به مجمع عمومی تنظيم نموده است.
 )2اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت دارایيها و صورت حساب دوره عملكرد و ترازنامه اي كه هيأت مدیره براي ارائه به
مجمع عمومی تهيه نموده است
 )3تعيين امضاء یا امضاهاي مجاز به منظور برداشت از حسابهاي بانكی ،امضاي قراردادها ،اسناد و اوراق تعهدآور ،اقامه دعوي و
صلح و سازش.
 )4در صورتی كه هيأت مدیره تخلف یا تخطی از قانون و آئيننامه داشته و یا اطالعاتی برخالف حقيقت در اختيار مجمع عمومی
قرار دهند بازرس باید مجمع عمومی را مطلع نماید.

 )3درصورتی که در خالل انجام کار ،مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار یا سایر مدارک قانونی فرد برای انجام
آن کار خاتمه یابد  ،چه اقدامی باید انجام شود؟
 )1پس از پایان كار به سازمان استان مراجعه نماید.
 )2بالفاصله به كارفرما اطالع دهد.
 )3براي تمدید مدت اعتبار به شوراي مركزي استان مراجعه كند.
 )4بالدرنگ به ناظر هماهنگ كننده اطالع دهد.

 )4در کدام گزینه قطر کالف میلگردهای  S240بر حسب متر نمی تواند صحیح باشد؟
 3 - 10 )1متر

 2.5 - 12 )2متر

 3 - 14 )3متر

 3 - 12 )4متر

 )5کدام گزینه از عوامل تاثیر گذار در تعیین قطر الکترود نیست؟
 )1وضعيت جوش
 )2مهارت جوشكار
 )3مشخصات شيميایی فلز پایه
 )4نوع درز

 )6کدام یک از سیمان های زیر قابل مصرف نیست؟
 )1سيمان كيسه اي كلوخه شده كه با دو بار غلتانيدن پودر شود.
 )2سيمان كيسه اي كه كمتر از  45روز انبار شده است.
 )3سيمان فله اي كه كمتر از  90روز توليد شده است.
 )4سيمان كيسه اي كه همراه با  10كيسه دیگر در مناطق خشک انبار شده است.
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 )7خواص بتن های خودمتراکم شونده را می توان از طریق کنترل حداکثر اندازه سنگدانه ،استفاده از مقدار
مناسب ریزدانه ها ،استفاده از پودر سنگ ،استفاده از مواد دارای سطح ویژه باال مانند نانومواد و پوزوالن
ها ،استفاده از اصالح کننده های لزجت و مقدار و نوع مناسب روان ساز کنترل نمود .کدام گزینه در مورد
اندازه سنگدانه های این نوع بتن ها نادرست است؟
 )1می توان از سنگدانه هایی با اندازه حداكثر  25ميلی متر استفاده كرد.
 )2توصيه می شود براي حفظ پایداري مخلوط ،اندازه حداكثر به  20ميلی متر محدود شود.
 )3استفاده از هر اندازه حداكثر سنگدانه در ساخت بتن خود متراكم شونده مجاز است.
 )4استفاده از هر اندازه حداكثر سنگدانه در ساخت بتن خود متراكم شونده مجاز نيست.

 )8چنانچه شدت بار مرده و زنده در کف یک انبار به ترتیب  20و  8کیلو نیوتن بر مترمربع باشد .با فرض
سطح بارگیری  40مترمربع برای تیری در کف انبار ،شدت بار زنده تیر مورد نظر در محاسبات سازه
حداقل چند کیلو نیوتن بر مترمربع باید در نظر گرفته شود؟
8 )2

6 )1

7 )4

5 )3

 )9در محاسبه وزن هر متر مکعب دیوار با با مصالح بنایی درصد آجر و مالت به ترتیب چقدر می توان درنظر
گرفت؟
30-70 )2

20-80 )1

0-100 )3

10-90 )4

 )10اگر وزن یک بالگرد در هنگام برخاستن کمتر از  14کیلونیوتن باشد ،حداقل بار زنده گسترده یکنواخت
محل فرود بالگرد چقدر است؟
4 )2

3 )1

1 )4

2 )3

 )11نیروی وارد بر یک دیوار خارجی غیرسازه ای چند برابر نیروی زلزله وارد بر بست های اتصال این دیوار
می باشد؟ فرض می شود نیروهای بدست آمده برای هردو مورد بیش از حداقل و کمتر از حداکثر آیین
نامه ای است.
0.32 )2

3 )1

2.5 )3

0.25 )4

 )12از کدام یک از مصالح زیر نمی توان برای خاکریزی استفاده کرد؟
 )1خاک رس تثبيت شده با آهک
 )2ماسه رسی در شرایط غير اشباع
 )3شن رسی چسبنده
 )4شن خوب دانه بندي شده

 )13اگر در طول عملیات گمانه زنی در عمق  3.5متری ،اپراتور احساس کند که به بستر سنگی رسیده است
برای اثبات وجود بستر سنگی حداقل چه تعداد گمانه باید حفر کند؟ در صورت اثبات ،حداکثر و حداقل
عمق گمانه به ترتیب چند متر خواهد بود؟
6 -6 -2 )1

6 -6 -1 )2

6 -6.5 -1 )3

3.5-6.5-1 )4
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 )14در صورت عدم اعتماد به کیفیت اجرای شمع ،از چه آزمایشی برای تعیین شرایط شمع های اجرا شده
و اینکه آیا نیاز به پیش بینی تمهیدات خاص دارد یا نه استفاده می شود؟
 )1آزمایش امواج صوتی عرضی یا مغزه گيري
 )2كوبش مجدد به همراه آزمایش دیناميكی شمع
 )3مغزه گيري و آزمایش بارگذاري
 )4آزمایش نفوذ مخروط

 )15حداقل تعداد گمانه الزم برای انجام مطالعات ژئوتکنیکی برای احداث یک هتل با زیربنای 1300متر مربع،
در یک زمین با الیه بندی پیچیده چند عدد است ؟
3 )2

4)1

2 )4

5 )3

 )16کدام گزینه نادرست است؟
 )1براي مسلح نمودن قائم و افقی دیوارها و كالفها ،ميلگرد آجدار با مقاومت تسليم  400مگاپاسكال قابل استفاده است.
 )2ميلگرد بستر پيش ساخته براي دیوارهاي بنایی باید داراي حداقل یک سيم عرضی با قطر حدود  6ميلی متر براي هر  0.2متر
مربع از مساحت دیوار باشد.
 )3درصد نسبی ميلگردهاي طولی در حفره یا در ردیف هاي واحدهاي بنایی توخالی نباید بيش از4درصد در محل هاي بدون وصله
و  8درصد در محل وصله ميلگردها باشد.
 )4فاصله عمودي ميلگرد بستر نباید بيش از  400ميلی متر باشد

 )17ضخامت مؤثر دیوار دوجداره در صورتیکه ضخامت مشخصه جدار بزرگتر  12سانتی متر ،ضخامت
مشخصه جدار کوچکتر 10سانتی است و فاصله بین آنها  3سانتی باشد چند سانتی متر است؟ (تنها یکی
از جدارها تحت بار محوری قرار گرفته است).
25 )2

15.62 )1

18.3 )4

12.36 )3

 )18با توجه به شکل کدام گزینه در رابطه با ارتفاع کرسی چینی صحیح است؟

B= 200 mm

( =Hارتفاع كرسی چينی)
دیوار خارجی

A= 300 mm
كف تمام شده محوطه
H =A )2

H = A- 0.5B )1

> B+100mm )3

شالوده

H <A )4

H

 )19در صورتیکه حداکثر ضخامت دیوار در یک ساختمان با مصالح بنایی طبق نقشه ها  40سانتی متر باشد
کدام یک از لوله های زیر را نمی توان به صورت توکار در دیوار اجرا کرد؟
 -1لوله  2اینچ

 -2لوله  3اینچ

 -3لوله  4اینچ

 -4گزینه  2و 3

صفحه 3
www.rooboon.ir

t.me/rooboon

آزمون جامع مرحله  -1روبون عمران نظارت و اجرا – ویژه بهمن 97

موسسه آموزشی روبون

 )20در یک بتن ریزی حجیم غیرمسلح از حداکثر بزرگترین ابعاد اسمی شن استفاده شده است .این گونه
مصالح سنگی چگونه باید در انبار نگهداری شوند؟
 ) 1در دو گروه كمتر و بيشتر از  25ميليمتر
 ) 2در انبار سرپوشيده
 ) 3دو گروه كمتر و بيشتر از  38ميليمتر
 ) 4دو گروه كمتر و بيشتر از  19ميليمتر

 )21کدام گزینه در مورد سیمان پرتلند پوزوالنی نادرست است؟
 ) 1حداكثر ميزان پوزوالن سيمان پرتلند پوزوالنی معمولی 15 ،درصد وزنی و سيمان پرتلند پوزوالنی ویژه 40 ،درصد وزنی است.
 ) 2حداقل ميزان پوزوالن سيمان پرتلند پوزوالنی معمولی 5 ،درصد وزنی و سيمان پرتلند پوزوالنی ویژه 15 ،درصد وزنی است.
 ) 3سيمان هاي پوزوالنی معمولی ،براي مصارف عمومی در ساخت مالت یا بتن به كار می رود .
 ) 4سيمان هاي پوزوالنی ویژه به دليل حرارت هيدراسيون و مقاومت كم در روزهاي اوليه براي ساخت بتن هاي حجيم كاربرد
ندارند .

 )22اگر در کارگاهی امکان دانه بندی و کنترل رطوبت سنگدانه وجود نداشته باشد از لحاظ کنترل کیفیت
در چه رتبه ای قرار می گیرد؟
 )1ب

 )2ج

)3الف یا ب

 )4ب یا ج

 )23کدام گزینه در رابطه با آزمایش مغزه نادرست است؟
 ) 1اگر بتن در شرایط بهره برداري از ساختمان مرطوب یا غرقاب باشد می باید مغزه ها را به مدت حداقل  40ساعت در آب غوطه
ور كرده و سپس به صورت مرطوب مورد آزمایش قرار داد.
 ) 2اگر بتن در شرایط بهره برداري از ساختمان ،خشک باشد می باید مغزه ها را به مدت  28روز در هواي با دماي  16-27درجه
سانتی گراد و رطوبت نسبی كمتر از  60درصد خشک كرده و سپس مورد آزمایش قرار داد.
 )3نتایج آزمایش مقاومت مغزه ها ،به صورت خشک یا مرطوب را می باید به مقاومت ازمونه استوانه اي استاندارد تبدیل كرد.
 )4اگر دستگاه نظارت در انتخاب نقاط مشكوک یا مراحل تهيه و آزمایش مغزه ها شک نماید،تكرار مغزه گيري توصيه می گردد.

 )24بتن باید در طول عملیات بتن ریزی با استفاده از وسایل مناسب متراکم شود .به گونه ای که میلگردها و
اقالم مدفون را به طور کامل در بر گیرد و قسمتهای داخلی و به خصوص گوشه های قالب ها را به خوبی
پر کند .کدام گزینه در رابطه با نحوه ویبره کردن صحیح است؟
 )1تخماق نباید به انتهاي قالب یا انتهاي الیه مربوط به همان مرحله بتن ریزي برسد و رعایت فاصله  5سانتی متري از قالب و
انتهاي الیه ضروري است.
 ) 2فاصله بين نقاط فرو بردن ویبراتور می باید حداكثر  0.5برابر شعاع عملكرد موثر ویبراتور باشد.
 )3درصورت استفاده از ویبراتورهاي متصل به قالب براي تراكم بتن دیوارها و ستون ها ،طول  700ميليمتري باالي این اعضا را
می باید با ویبراتور شلنگی نيز متراكم كرد.
 )4تراكم بتن ستون ها می باید الزاما توسط ویبراتورهاي ماشينی صورت گيرد.

 )25کدام گزینه در ارتباط با وصله میلگرد نادرست است؟
 )1اتصال جوشی ذوبی با الكترود براي وصله ميلگرد در صورتی مجاز است كه براي هر نوع فوالد ،مطابق مبحث دهم مقررات ملی
ساختمان ،از الكترود و روش جوشكاري مناسب آن استفاده شود.
 ) 2اتصال جوشی نوک به نوک خميري فقط در شرایط كارخانه اي وبراي ميلگرد گرم نورد شده با قطر  6تا  36ميليمتر مجاز است.
 )3وصله جوشی ميلگردها باید به صورت یكی از روش هاي اتصال جوشی نوک به نوک خميري (جوش الكتریكی تماسی) یا اتصال
جوشی ذوبی با الكترود (جوش با قوس الكتریكی) انجام شود.
 )4اتصال جوشی پهلو به پهلو فقط براي ميلگردهاي گرم نورد شده با قطر  6تا  36ميليمتر مجاز است.
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 )26در ساخت بتن کدام اقدام صحیح است؟
 )1به منظور تنظيم و كاهش زمان گيرش سيمان پرتلند ،كلينكر آن را به همراه مقدار مناسبی سنگ گچ یا سولفات كلسيم متبلور
خام آسياب می كنند.
 ) 2سيمان پرتلند سفيد  ،از آسياب كردن كلينكر سيمان سفيد با مقدار مناسبی سنگ گچ به دست می آید .ميزان اكسيد آهن و
اكسيد منيزیم در این نوع سيمان قابل توجه است.
 )3مقدار كل سولفات موجود نباید از  4درصد وزن سيمان در مخلوط تجاوز كند و مقدار كل سولفات قابل حل در آب در مخلوط
بتن ،بر حسب 𝟑𝑂𝑆 نباید از  5درصد وزن سيمان بيشتر باشد.
 )4سيمان هاي پرتلند روباره اي یا سيمان هاي پرتلند پوزوالنی با كمتر از  25درصد پوزوالن را می توان جایگزین سيمان نوع 5
دانست مشروط بر آن كه مقدار 𝟑𝑂𝑆از  1200قسمت در ميليون در آب (یا  0.5درصد در خاک) تجاوز نكند.

 )27در زیر یک تیر بتن آرمه کنسولی به دهانه  5.5متر سه پایه اطمینان به فواصل  1.5و  1متر قرار دارند.
در مورد ترتیب چیدن آنها و تعداد آنها کدام گزینه صحیح است؟
 )1به ترتيب :پایه  3 ،2و  – 1تعداد كافی
 ) 2به ترتيب  :پایه  3 ،1و – 2تعداد كافی
 )3به ترتيب :پایه  2 ،1و  – 3تعداد ناكافی
 )4به ترتيب  :پایه  2 ،3و – 1تعداد كافی

 )28نردبان ویژه مصالح سنگی در چه مواردی کاربرد دارد؟
 )1براي خالی كردن سنگدانه ها به داخل سيلو
 ) 2براي باالرفتن از دپوي مصالح سنگی
 )3براي باالرفتن اپراتور از سيلو مصالح سنگی
 )4هيچكدام

 )29حداقل رده بتن سبک استفاده شده در ساخت یک عضو سازه ای برابر است با:
C20)1

C17)3

C25 )2

C30 )4

 )30برای بتن ریزی ستون های یک سالن کنفرانس به طول  50cmو عرض  50 cmو ارتفاع  4متر که در پالن
شکل زیر نشان داده شده است اگر حجم هر مخلوط بتنی وارد شده در کارگاه در حدود  3متر مکعب
باشد و بتن ریزی در کمتر از یک روز انجام شود و هیچ گونه اطالعاتی در مورد نحوه نمونه برداری موجود
نباشد حداقل تعداد نمونه ها و آزمونه های به ترتیب چند عدد باید باشد؟
 2 )1و 4

 4 )2و 2

 1 )3و 2

 2 )4و 1
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 )31تحلیل یک سازه بتنی باشکل پذیری متوسط نشان می دهد که در یکی از ترکیبات بارگذاری یکی از
اعضای سازه با ابعاد مقطع  500×500میلی متر ،دارای با
NUX= 400 KN-m

و

MUY= 250 KN-m

محوری فشاری NU= 700KN

 ،لنگرهای خمشی

و نیروهای برشی  VUX=150KNو  VUY=240KNاست .با فرض رده

C25کدام یک از گزینه های زیر در مورد این عضو صحیح است؟
 )1این عضو چه افقی و چه قائم باشد خمشی محسوب می شود.
 )2این عضو چه افقی و چه قائم باشد از اعضاي تحت فشار و خمش محسوب می شود.
 )3این عضو در صورتی عضو خمشی محسوب می شود كه قائم نباشد.
 )4این عضو در صورتی عضو خمشی محسوب می شود كه قائم باشد.

 )32بتن ریزی دیوارها باید در الیه های افقی با ضخامت یکنواخت صورت گیرد و هرالیه ،قبل از ریختن الیه
بعدی به طور کامل متراکم شود .در ارتباط با زمان و نحوه ریختن بتن کدام گزینه صحیح است؟
 )1اگر هنگام ریختن الیه جدید ،الیه قبلی در حالت خميري باشد عدم یكپارچگی در بتن ایجاد می شود.
 )2پيمانه هاي اوليه بتن باید از قسمت مركزي عضو ریخته شوند و سپس بتن ریزي به سوي دو طرف ادامه یابد.
 )3بتن ریزي ها باید در یک جهت و به طور متوالی انجام شود.
 )4ارتفاع سقوط آزاد بتن می تواند یک متر در نظر گرفته شود.

 )33تیر ورق سازه ای است مرکب از اتصال چند صفحه فوالدی که برخالف تیرآهن که به روش ریختگی و
یکپارچه تولید میشود ،به روش جوشکاری تهیه میشود و برای مقاطعی که امکان تولید حداقلی تیر آهن
وجود ندارد تولید میشود.در تیر ورق جوشی ،مطابق شکل حداکثر اعوجاج مقطع چند میلی متر است؟
3.33)1
2.5)2
3)3

1000mm
cm

4.5)4

 )34در پروفیل فوالدی شکل مقابل با دو محور تقارن و تحت فشار اگر تنش تسلیم فوالد  240مگاپاسکال و
مدول االستیسیته  2.1×105مگاپاسکال در نظر گرفته شود .با توجه به معیار کنترل فشردگی مقطع مقدار
 tبه کدام گزینه نزدیک تر است؟ (اندازه ها به میلی متر است)

400
200

5 )1

12 )2

10)3

7 )4
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 )35تیرها و شاه تیرهایی که کف ها و سقفهای ساختمانی را تحمل می کنند باید با توجهی خاص به تغییر
مکان آنها در اثر ترکیبات بارگذاری متناسب با ضوابط سرویس دهی ،طرح و محاسبه شوند .برای یک
تیر  5متری که سقف های نازک کاری شده را تحمل می کند تغییر شکل ناشی از بار مرده و زنده و تغییر
شکل ناشی از بار زنده به ترتیب چقدر می تواند باشد؟
15 )1ميلی متر14 -ميلی متر
25 )3ميلی متر10 -ميلی متر

22 )2ميلی متر10 -ميلی متر
 14 )4ميليمتر7 -ميلی متر

 )36در شکل مقابل که نحوه اتصال یک تسمه کششی به یک صفحه فوالدی را نشان می دهد اگر طول جوش
 9و پهنای تسمه  5سانتی متر در نظر گرفته شود ضریب تاخیر برش به کدام عدد نزدیک تر است؟
1 )1
0.87 )2
0.75 )3
0.7 )4

 )37مقاومت برشی طراحی پیچهای پرمقاومت در اتصاالت اصطکاکی بر چه اساس تعیین می گردد؟
 )1كنترل برش صفحه اتصال
 )3كنترل لهيدگی

 )2كنترل لغزش بحرانی
 )4كنترل تنش برشی در ناحيه رزوه شده

 )38شکل زیر اتصال چهار تیر بتنی با مقاطع به ابعاد  400×400میلی متر 500×500 ،میلی 600×600 ،میلی
متر به یک ستون با مقطع  700×700را نشان می دهد .در خصوص این اتصال کدام یک از گزینه های زیر
صحیح است؟
 )1اتصال در صورتی از چهار سمت محصور شده تلقی می شود كه مقاومت
فشاري بتن تير بيش از مقاومت فشاري بتن ستون باشد.
 )2اتصال از سه سمت محصور شده محسوب نمی شود.
 )3اتصال از دو سمت مقابل محصور شده محسوب می شود.
 )4اتصال از چهار سمت محسوب شده محسوب می شود.
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 )39در یک کارگاه ساختمانی بتن آرمه که بتن ریزی برای مقاومت فشاری  C25انجام می شود دمای مجاور
بتن  28درجه سانتی گراد می باشد .با توجه به اینکه آزمونه های آگاهی حاکی از رسیدن بتن به مقاومت
 20مگاپاسکال در سن  5روز می باشد ،دفتر فنی کارفرما به علت روند سریعتر کار به ناظر پیشنهاد می
کند که قالب ها را باز نماید .کدام یک از گزینه های زیر در این مورد صحیح است؟
 )1ناظر نباید به پيمانكار اجازه این كار را بدهد.
)2ناظر می تواند به پيمانكار اجازه این كار را بدهد.
)3با توجه به مقاومت بتن قالب ها را حداقل بایستی در سن  10روزه باز كرد .
)4قالب ها را پس از رسيدن بتن به مقاومت  28روزه باید باز كرد.

 )40برای یک تیر  4متری با انحنای افقی که دارای انعطاف پذیری کافی برای اتصال بادبندهای عرضی و قاب
های عرضی بدون آسیب رساندن به اعضای سازه ای باشد ،انحراف مجاز از منحنی در وسط دهانه تقریبا
چند میلی متر است؟
3 )1

4 )2

3.5 )3

5 )4

 )41در شکل زیر که مربوط به یک ستون دایره ای با دورپیچ است کدام مورد اشتباه است؟
 ) 1قطر دور پيچ
 ) 2تعداد ميلگرد طولی
 ) 3ارتفاع دورپيچ در كتيبه
 ) 4همه موارد صحيح است

 )42انحراف مجاز بین یک گوشه تاب برداشته با نزدیکترین گوشه مجاورش در یک قطعه بتنی پیش ساخته
به طول  3متر چقدر است؟
 1:360 )1طول قطعه
 ± 3 )3ميلی متر

± 5 )2
 ± 1.6 )4ميلی متر در یک دهم طول قطعه
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 )43در سیستم های پانلی سه بعدی کدام گزینه صحیح است؟
 )1شالوده هاي سيستم پانی كامل باید از نوع شالوده منفرد باشد.
 )2در سيستم هاي پانلی كامل در هر دیوار پانلی ،سطح بازشوها نباید از  33درصد سطح كامل دیوار بيشتر باشد.
 )3در سيستمهاي پانلی كامل ،پانل هاي دیواري باید براي تحمل بارهاي محوري ،برش داخل صفحه و خمش طراحی گردند.
 )4انحراف از اندازه و موقعيت بازشوهاي واقع در كف و دیوار و غالفها در پانل هاي سازه اي به  6ميلی متر محدود می شود.

 )44یک نبشی  100×100×10و یک ناودانی ( UNP100خم در صفحه جان) در یک ساختمان فوالدی با مقاطع
گرم نورد شده را با چه شعاع خمی می توان در دمای محیط خم کرد؟
 3 )1متر

 5 )3متر

 4 )2متر

 2.5 )4متر

 )45دریک سیستم قاب فوالدی سبک موقعیت اعضای یال خرپا  ،جان خرپا و گر ه ها مطابق نقشه ها اجرا
شده است و مجموعه متشکل از اعضای کششی و اعضای فشاری می باشد که به شکل مثلثی با اتصال
مفصلی به یکدیگر متصل شده اند و نیروهای درونی آنها تماما محوری اند .میزان رواداری مجاز ساخت
این خرپا در طول چند برابر رواداری در ارتفاع است؟ (تمامی اعضای افقی و عمودی تیپ می باشند)

0.5)1

2 )2

0.3 )3

1 )4

 )46ضریب اطمینان در برابر نیروهای وارده بر قالب های مخصوص جابجایی و بلند کردن قطعات پیش ساخته
بتنی چقدر است؟
2.5 )1

2 )2

3 )3

1.5 )4

 )47کدام گزینه در مورد پخت و حمل قیر و آسفالت درست است؟
 )1باال بردن آسفالت یا قير داغ توسط كارگران از نردبان در صورتی مجاز است كه از لغزش نردبان با رعایت الزامات ایمنی جلوگيري
به عمل آید.
 )2هنگام حرارت دادن بشكه قير ،باید درب آن كامال بسته باشد.
 )3سطل هاي مخصوص حمل قير و آسفالت داغ ،عالوه بر دسته اصلی ،باید داراي دسته كوچكی در قسمت فوقانی باشند تا عمل
تخليه آنها به راحتی انجام شود.
 )4ظروف محتوى قير داغ ،نباید در محوطه كامال بسته نگهداري شود.

صفحه 9
www.rooboon.ir

t.me/rooboon

آزمون جامع مرحله  -1روبون عمران نظارت و اجرا – ویژه بهمن 97

موسسه آموزشی روبون

 )48کدام گزینه نادرست است؟
)1
)2
)3
)4

داربست باید ظرفيت پذیرش  4برابر بار مورد نظر را داشته باشد.
سيلندرها نباید از هيچ ارتفاعی به پایين پرتاپ شوند مگر اینكه از كالف هاي مخصوص استفاده شود.
كليه دستگاه هاي باالبر باید داراي سيستم قطع كننده براي مواقع اضطراري به خصوص سيستم قطع كننده خودكار
براي متوقف نمودن قالب در فاصله حداكثر  200ميلی متري از قرقره وینج باشد.
هر دستگاه باالبر عالوه بر متصدي با راننده ،باید داراي یک نفر كمک متصدي یا عالمت دهنده نيز باشد.

 )49کدام گزینه در مورد پوشش موقت فضاهای باز صحیح نیست؟
)1
)2
)3
)4

در دهانه هاي باز با ابعاد  35سانتی متر ،تخته هاي چوبی با ضخامت حداقل  25ميلی متر استفاده شود.
در دهانه هاي باز با ابعاد  200سانتی متر ،تخته هاي چوبی با ضخامت حداقل 50ميلی متر استفاده شود.
می توان از پوشش هاي فوالدي براي این فضاها استفاده كرد.
در دهانه هاي باز با ابعاد  180سانتی متر ،تخته هاي چوبی با ضخامت حداكثر 50ميلی متر استفاده شود.

 )50در بارگذاری سریع ،مصالح نمی توانند با نرخ مشابه بار وارده ،تغییر شکل دهند .این خاصیت ،باعث....
)1
)2
)3
)4

افزایش تنش تسليم و كاهش تنش نهایی قبل از گسيختگی می شود.
كاهش تنش نهایی قبل از گسيختگی می شود.
افزایش تنش تسليم و تنش نهایی قبل از گسيختگی می شود.
كاهش تنش تسليم قبل از گسيختگی می شود.

 )51در هنگام وقوع انفجار ،پوشش بیرونی و نمای سازه به عنوان جزء غیرسازه ای نقش بسیار مهمی در
کاهش خسارات و تلفات ناشی از انفجار دارد .کدام گزینه در مورد نمای مجاور معابر صحیح است؟
)1
)2
)3
)4

باید ساده ،صاف و داراي شكل مقعر باشد.
از طبقه ي چهار به باالي ساختمان ها ،احداث بالكن یاشبه بالكن سراسري ممنوع است.
براي نصب مصالح روكار نما نباید از قاب هاي مجزا استفاده شود.
در نماي مجاور معابر ،احداث بالكن یاشبه بالكن سراسري در طبقات باال الزامی است.

 )52بررسی مخازن آب گرم باید چند بار در سال انجام شود؟
2 )1

1 )2

 )53حداکثر لنگر خمشی تیر شیب دار  ABچقدر است؟

5 )3
L

3 )4

طول تصویر تیر نسبت به افق و  θزاویه شیب

است.
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 )54به ازای کدامیک از روابط زیر ،لنگر خمشی حداکثر تیرهای نشان داده شده در شکل زیر با هم برابر
هستند؟

0.5 qL)1

0.25 qL)3

qL)2

0.125 qL )4

 )55در جوش شیاری سقفی دوطرفه با نفوذ کامل دو ورقی که ضخامت هر کدام  20میلیمتر است .حداکثر و
حداقل عمق شیار بدون امکان برگرداندن ورق به ترتیب چند میلیمتر میتواند باشد؟
10-10 )1

5-15 )3

10-15 )2

5-5 )4

 )56در تحقیقات مربوط به جوش شیاری ،آخرین عبور جوش که شیار را پر می کند (پاس سطحی) ،بیشتر از
جوش عبور اول (پاس ریشه) مورد توجه قرار می گیرد .این موضوع به چه دلیل است؟
 )1سرعت خنک شدن پاس سطحی به علت مقطع بزرگتر ،بيشتر از سرعت پاس ریشه است.
 )2سرعت خنک شدن پاس سطحی به علت تماس بيشتر با هواي مجاور بيشتر از سرعت پاس ریشه است.
 )3سرعت خنک شدن پاس ریشه به علت مقطع بزرگتر ،بيشتر از سرعت پاس سطحی است.
 )4سرعت خنک شدن پاس ریشه به علت تماس بيشتر با هواي مجاور بيشتر از سرعت پاس سطحی است.

 )57جوش های با ساق نامساوی زمانی به کار می رود که هدف  ،افزایش سطح گلوی جوش باشد و امکان
افزایش اندازه هر دو ساق  ،نمی باشد  .به همین علت الزم است که فقط اندازه یکی از دو ساق افزایش
یابد  .برای یک جوش گوشه با ساق مساوی چنانچه یک بعد جوش دو برابر شود میزان افزایش سطح کار
و سطح گلوی موثر به ترتیب چند درصد افزایش می کند؟
%80 -%59 )1
%59 -%80 )3

%26-%100 )2
%50 -%0 )4

 )58در جوش گوشه ی متصل کننده بال به جان در طولی معادل دو برابر عرض بال از انتهای تیر .....
 )1مجموع  10درصد از طول كل نوار جوش می تواند داراي اندازه اي به مقدار  1.5ميلی متر كوچكتر از اندازه نقشه باشد.
 )2مجموع  10درصد از طول كل نوار جوش می تواند داراي اندازه اي به مقدار  1ميلی متر كوچكتر از اندازه نقشه باشد.
 )3مجموع  15درصد از طول كل نوار جوش می تواند داراي اندازه اي به مقدار  1ميلی متر كوچكتر از اندازه نقشه باشد.
 )4هيچ گونه كمبود اندازه مجاز نيست.
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 )59کدام گزینه صحیح است:
 ) 1انجام آزمایش جذب آب در كليه پروژه هاي حاشيه خليج فارس ضروري نيست.
 ) 2آزمایش نفوذ كلرید براي تمام ساختمان هاي دریایی كه در معرض مستقيم آب قرار دارند اكيدا تئصيه می شود ولی در
ساختمان هایی كه تا فاصله  500متر از حاشيه ساحل قرار دارند چندان ضروري نيست.
 ) 3انجام آزمایش جذب آب و نفوذ آب براي كليه پروژه هاي حاشيه خليج فارس و دریاي عمان و محيط دریایی الزامی می باشد.
 ) 4انجام آزمایش هاي نفوذپذیري بتن مسلح در كوتاه مدت قابليت اعتماد بيشتري دارند.

 )60عضو بتنی  Aدر سقف های تیرچه بلوک که عمود بر تیرچه ها است چه نام دارد؟
 )2تيرچه فرعی (مهار)
 )4تير فرعی

 )1كالف عرضی (كمربند)
 )3شناژ تيرچه

در صورتی که در رشته عمران اجرا هم آزمون دارید به سواالت زیر هم پاسخ دهید:
وقت مازاد براي پاسخگویی  25دقيقه است.

 )61اگر عمق کف پله  29سانتی متر باشد  ،کدام ارتفاع پله بر حسب سانتی متر قابل قبول است؟
15 )2

13 )1

17 )4

16 )3

 )62در یک ساختمان سه طبقه حداقل سطح شیشه در راه پله ها
0/9 )2

1.8 )1

چند مترمربع می باشد؟ (تأمین نور به صورت طبیعی)

3.2 )4

2.7 )3

 )63برای کدام یک از تصرف های زیر وجود شبکه بارنده خودکار تاثیری بر حداکثر طول بن بست نخواهد داشت؟
 )1سينما

)64

 )2كلينيک هاي حيوانات

 )3مراكز ترک اعتياد

 )4انبار كفش

جهت جداسازی یک آرایشگاه و یک گلخانه مقاومت الزم در برابر آتش چقدر باید باشد؟( به شبکه بارنده مجهز می باشد)

 2 )1ساعت

 1 )2ساعت

 3 )3ساعت

 )4نياز ندارد

 )65ارتفاع غیر سرگیر هر راه پله تا سقف باالی آن باید دست کم  ............باشد ،که از خط فرضی متصل کننده لبه
پله ها ،به صورت عمود اندازه گیری می شود.
2 )1متر

 2.05 )2متر

 3 )3متر

3.25 )4

 )66کدام گزینه در رابطه با نصب تابلو نادرست است؟
 )1در صورتی كه تابلوهاي فوق در فضاي عمومی نصب شده باشند ،حداقل فاصله نصب تابلوها از سایر لوله هاي سيستم هاي
تأسيسات مكانيكی ،برابر  30سانتی متر می باشد.
 )2از محل نصب تابلو اعم از اتاق مخصوص با فضاي اختصاصی نصب تابلو هيچگونه دودكش یا لوله هاي حامل آب ،گاز ،لوله هاي
سيستم هاي برودتی و حرارتی و سایر سيستم هاي تأسيسات مكانيكی و غيره نباید عبور نماید یا آن را قطع كند.
 )3اگر تابلو در فضاي عمومی كه افراد غير متخصص در آنها رفت و آمد می كنند نصب شود ،فضاي محدود به كف اصلی و سقف
اصلی محل نصب تابلو و عمق آن كه برابر عمق تابلو است ،فضاي اختصاصی تابلو به حساب می آید.
 )4چنانچه تابلو در اتاقی مخصوص این كار نصب شده باشد و تنها افراد متخصص و مجاز اجازه رفت و آمد به آن را داشته باشند،
نمی توان از تابلوهاي نوع باز استفاده كرد.
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موسسه آموزشی روبون

 ........ )67پایین ترین دمایست که در آن دما ،سیال واسط به اندازه ای تبخیر شود که ترکیب آن با هوا قابل
اشتعال باشد.
 )2دماي شعله وري سيال واسط در سيستم خورشيدي
 )4دماي مبناي سيال

 )1دماي كار طراحی
 )3دماي اشتعال مایع

 )68حداقل گنجایش مخزن ذخیره آب برای یک ساختمان مسکونی  4طبقه ،با  12واحد و بعد خانوار 4نفر
برابر است با:
 3000 )1ليتر

 7350 )2ليتر

 5150 )3ليتر

 3600 )4ليتر

 )69حداکثر تراز نوفه در فضای شهری با کاربری مرکز تجاری در طول روز چند دسی بل می باشد؟
 55 )1دسی بل
 35 )3دسی بل

 65 )2دسی بل
45 )4دسی بل

 )70سامانه کنترل تاسیسات گرمایی در یک ساختمان با سطح  600متر مربع باید دارای چه مشخصاتی باشد؟
 )1سيستم كنترل باید براساس منبع انرژي (برقی یا غير برقی) بررسی و تصميم گيري شود.
 )2دیگ (دیگ هاي) گرمایی داراي كنترل دماي مستقل باشد.
 )3فضاهاي خارجی هریک كنترل مجزا و كليه فضاهاي داخلی یک سيستم كنترل داشته باشند.
 ) 4هر فضا داراي كنترل مستقل و دما و تاسيسات مركزي داراي كنترل تنظيم مجدد براساس دماي خارج باشد.

 )71در سمت شرقی ساختمانی در شهر جلفا بهترین حالت زاویه قرارگیری سایبان نسبت به پنجره چه مقدار
است؟
 )1افقی  82درجه
 )3عمودي  32درجه

 )2افقی  71درجه
 )4عمودي  30درجه

 )72کدام یک از تابلو های زیر به ترتیب بی نیاز از جواز – غیرمجاز – و تابلوی مجاز می باشد؟
 )1تابلوي تبليغاتی – تابلویی كه از سوي مقامات رسمی نصب می شود مانند تابلوي اطالع رسانی و راهنمایی مسير -تابلو و پالک
داخل ساختمان.
 )2شيشه نویسی روي ویترین مغازه در صورتی كه از  %25سطح شفاف ویترین تجاوز نكند – هرنوع تابلو داراي نورپردازي داخلی
كه باعث تابش نور مستقيم موثر به داخل تصرف اطراف خود شود مگر آنكه تابلو مربوط به تصرف مذكور باشد -تابلوي تبليغاتی
 )3تابلوي اطالع رسانی – تابلویی كه پنجره و یا درب و راه خروج اضطراري و یا هرگونه راه دخول و خروج را سد كند – تابلو و
پالک معرف كاربري
 )4شيشه نویسی روي ویترین مغازه– تابلوي منع شكار و ماهی گيري – تابلوي هشدار دهنده موقت در ساختمان
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