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منظور خارج از اعتبارات طرحهای عمرانی که هر ( خود)  هزینه-درآمد(  شهرداری یکی از شهرهای کشور از محل اعتبارات-1
 .باشد مشغول ساخت یک کتابخانه عمومی می) شود ساله در بودجه عمومی کشور منظور می

 یر استفاده گردد؟مشخص نمائید برای نظارت فنی براین ساختمان باید از کدامیک از مدارک فنی ز
 قوانین خاص شهرداریها            ) 1
 .)   باشد ریزی کشور می منظور نشریات فنی سازمان مدیریت و برنامه( مدارک فنی منبعث از قانون برنامه و بودجه) 2
 مباحث مقررات ملی ساختمان  ) 3
  بنا به تشخیص شهرداری مربوطه3و2های  هر یک از گزینه) 4
 

ظری که مسئولیت نظارت یک واحد مسکونی را برعهده داشته، علیرغم اعالم مالک مبنی بر شروع عملیات  مهندس نا-2
گودبرداری نظارت الزم را بر کار انجام نداده است که در نتیجه منجر به تخریب واحد مسکونی مجاور و وارد آمدن خسارت به 

 رده تعلق گیرد؟های زیر ممکن است به نامب کدامیک از مجازات. آن شده است
 .             محرومیت دائم از عضویت نظام مهندسی استان و ابطال پروانه اشتغال) 1
 .    سال و ضبط پروانه اشتغال در مدت محرومیت5 سال تا 3محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت ) 2
 .کند ن میجبران خسارت واحد مسکونی مجاور به میزانی که دادگاه تعیی) 3
 3و2های  گزینه) 4
 

 باشد؟  قبل از شروع عملیات تخریب بنای قدیمی کدامیک از موارد زیر ضروری نمی-3
 .مجوز الزم از مقامات رسمی ساختمان اخذ گردد) 1
 .نصب برقگیر برای ایمنی کارگران) 2
 .قطع جریان آب، برق و گاز با هماهنگی مؤسسات ذیربط انجام گیرد) 3
 .آوری و دفع مواد حاصل از تخریب و انتخاب محل دپوی آنها انجام شود ریزی برای جمع برنامه) 4
 

ای باشد که عالوه برایستایی و پایداری الزم، ظرفیت پذیرش بار بیشتر از بارهای در نظر   طراحی داربست باید به گونه-4
  درنظر گرفته شده برای داربست باشد؟این افزایش بار باید چند برابر بار. گرفته شده برای آن را داشته باشد

  برابر4) 4 برابر                        7/1) 3 برابر                       4/1) 2 برابر                    2) 1
 

 باشد؟  کدام گزینه در رابطه با احداث راههای موقت برای عبور وسائل نقلیه سنگین در کارگاههای ساختمانی صحیح می-5
 . متر باشد5/2عرض  جاده نباید کمتر از ) 1
 .درصد باشد25شیب راهها نباید بیشتر از ) 2
 .، نسبت به بارهای وارده باشد5/2پوشش کف راههای موقت باید براساس طراحی با ضریب ایمنی بارگذاری حداقل) 3
 .تمام موارد فوق صحیح است) 4
 

 تو خالی یا دیوارهای بنایی با ضخامت کم، چه عملیاتی را باید انجام داد؟ برای ترمیم ترک در آجر کاری با آجر مجوف و -6
 .عریض نمودن ترکها و شکستن موضعی آجرها) 2.                    برداشتن اندود از سطح دیوار در محدودۀ اطراف ترکها) 1
 .م موارد فوق مناسب هستندتما) 4.               سمباده زنی ترکها به منظور برچیدن هر نوع مالت ضعیف) 3
 

 ؟برای سفید کاری ساختمان عالوه بر اندود گچ و خاک از دو الیه گچ سفید استفاده می کنند به چه دلیل -7
 ها به همدیگر بدلیل چسبندگی بیشتر الیه )1
نابراین ابتدا سطح اندود گچ اندود گچ سفید را نمی توان در سطحی بزرگ اجراء و آنرا صیقلی کرد زیرا اندود گچ زود گیر است ب) 2

 .سفید می شود و سپس روی آن رایک الیه بسیار نازک گچ کشته کاری می کنند تا صاف و صیقلی گردد
 صوتی و حرارتی هم باشد  نوعی عایق،شود که ضمن صاف و صیقلی بودن علت از دو الیه گچ سفید استفاده می به این) 3
 . بود بخشیدن به عدم انعکاس صوت است استفاده از دو الیه گچ سفید جهت به)4
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 های زیر در مورد آجر رسی صحیح است؟  کدامیک از گزینه-8
 کیلوگرم بر 80 گسیختگی آجرهای ماشینی نباید از درصد بوده و میانگین تاب فشاری میزان جذب آب آن باید بیش ازسی) 1

 .سانتیمتر مربع کمتر باشد
 کیلوگرم بر 100رصد بوده و میانگین تاب فشاری گسیختگی آجرهای ماشینی نباید ازد میزان جذب آب آن باید کمتر ازسی) 2

 .سانتیمتر مربع کمتر باشد
 کیلوگرم بر 100درصد بوده و میانگین تاب فشاری گسیختگی آجرهای ماشینی نباید از میزان جذب آب آن باید بیش ازسی) 3

 .سانتیمتر مربع کمتر باشد
 کیلوگرم بر 80درصدبوده و میانگین تاب فشاری گسیختگی آجرهای ماشینی نباید از کمتر ازسیمیزان جذب آب آن باید ) 4

 .سانتیمتر مربع کمتر باشد
 
  کدام گزینه صحیح است؟85R /15 در مورد قیر-9

 .باشد  می85 و درجه نفوذ پذیری 15قیر جامد با درجه نرمی ) 1
 .باشد  می85 تا 15قیر جامد با درجه نفوذپذیری بین ) 2
 . باشد  می15 و درجه نفوذپذیری 85قیر جامد اکسید شده با درجه نرمی ) 3
 .باشد  می85 تا 15قیر جامد اکسید شده با درجه نفوذپذیری بین ) 4

 
 : استفاده از مصالح جدید یا مشابه، غیر از آنچه در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ایران ذکر شده است-10

 .در صورت تضمین فروشنده بالمانع است) 2.                                                   یستبه هیچ وجه مجاز ن) 1
 .در صورت صرفه اقتصادی و تأئید کارفرما بالمانع است) 4.      منوط به ارائه مشخصات فنی قابل قبول از طرف سازنده است) 3

 
 ست؟ در مورد زمان گیرش مالت گچ کدام گزینه صحیح ا-11

 . دقیقه پایان یابد40 دقیقه آغاز و دیرتر از 10نباید زودتر از ) 2.          دقیقه پایان یابد10 دقیقه آغاز و دیرتر از 4نباید زودتر از ) 1
 .یقه پایان یابد دق4 دقیقه آغاز و دیرتر از 1نباید زودتر از ) 4.          دقیقه پایان یابد40 دقیقه آغاز و دیرتر از 1نباید زودتر از ) 3

 
 شود؟ های ژئوتکنیکی در ارتباط با کدامیک از موارد زیر انجام می  تفسیر بررسی-12

 های مجاز برآورد تنش) 2ها                                           گاه پی تعیین نوع و تراز تکیه) 1
 هر سه مورد فوق) 4       های کل و نامساوی                                 برآورد نشست) 3

 
 :های شناسائی باید  عمق گمانه-13

 .بیش از عمق سطوح لغزش محتمل باشد) 2.                    گذارند ها برآن اثر می بیش از عمقی باشد که پی) 1
 .گذارند ها برآن اثر می اشد که پیبرابر با عمقی ب) 4                                                           2و1هر دو مورد ) 3

 
 صحت دارد؟) ها شمع( های عمیق  کدامیک از موارد زیر در مورد پی-14

 . متر کمتر باشد5تر از نوک شمع ادامه یابد و در هر حال نباید از  برابر قطر شمع پائین7عمق شناسائی خاک باید حداقل) 1
 . متر باشد5مع دارد و در هر حال نباید کمتر از عمق شناسائی خاک فقط بستگی به ظرفیت باربری ش) 2
 .تر از تراز نوک شمع ادامه یابد  متر پائین7عمق شناسائی خاک ارتباطی با قطر شمع ندارد ولی باید حداقل تا ) 3
 هیچکدام از موارد فوق ) 4
 

  ؟ادبا کدامیک از روشهای زیر میتوان در یک قطعه جوشکاری شده عمل تنش زدائی انجام د -15
      .آماده سازی لبه قطعاتی که بهم جوش خواهند شد)  2                                                      پیش گرمایش ورقها) 1
 پس گرمایش در محل جوشکاری شده) 4              استفاده از جریان الکتریسته مستقیم برای جوشکاری) 3
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ها باشد کدام گزینه  های مندرج در نقشه  سانتیمتر بیش از اندازه70عمق گودبرداری اشتباهاً کنی ساختمان چنانچه   در پی-16
 صحیح است؟

 .ها با همان خاک محل خاکریزی گردد الزم است کف پی تا رسیدن به تراز مندرج در نقشه) 1
 .ده و برای ادامه کار آماده نمودتوان طبق نظر مهندس ناظر عمق اضافی را با بتن و یا مصالح مناسب دیگر پر نمو می) 2
 .کنی الزم است در تراز جدید اجرا گردیده و ارتفاع ستونها را به اندازه عمق اضافی خاکبرداری شده افزایش داد پی) 3
 .الزم است ارتفاع مقطع پی را افزایش داد ولی نیازی به تغییر مقدار میلگردهای پی نیست) 4

 
 :ایجاد شده در اثر جوشکاری قوس الکتریکی موجب) Under Cut(ای  سررفتن یا بریدگی کناره-17

 .شود افزایش تنش ناشی از جوشکاری در قطعات می) 2.      تمرکز تنش شده و در شرایط خستگی نقطه شروع گسیختگی است) 1
 .شود ل و پیچیدن قطعات میتغییر شک) 4.                                                شود حرکات نامناسب الکترود می) 3

 
 انجام آزمایشهای غیر مخرب جوش برای کدامیک از جوشهای زیر ،در اتصال صلب تیر به ستون قابهای خمشی ویژه -18

 ضروری  تر است ؟
 .a)جوش (در مقابل بالهای تیر ) ورقهای پیوستگی(جوش ورقهای تقویتی جان ستون ) 1
  .c)جوش (به ستون جوش شیاری اتصال ورق روی بال تیر ) 3
 d)جوش (جوش گوشه اتصال ورق پائین تیر به بال تیر ) 4
 
 
 
 
 
 

 های زیر است؟  دارای مفهوم کدام یک از گزینهE6013 به صورت AWSبندی الکترودهای جوشکاری در سیستم   طبقه-19
 .باشد  رقم اول مربوط به مقاومت کششی الکترودها می2) 1
 .باشد ت قرارگیری مقاطع قابل جوشکاری می رقم اول مربوط به وضعی2) 2
 .            باشد  رقم آخر مربوط به حداقل مقاومت کششی الکترود می2) 3
 .باشد  رقم مربوط به حداقل مقاومت کششی الکترود می4) 4

 
  مهار نمود؟ شکل باید کدام قسمت آنها را در فواصل مناسبIبه منظور باال بردن تنش مجاز خمشی تیرهای فوالدی  -20

  .بر حسب مورد متفاوت است) 4                    جان ) 3                    بال فشاری)2                  بال کششی)1
 

 والدی با چه ضخامتی باید با مته صورت گیرد؟ فسوراخ کردن ورق های  -21
 12mm ورق های ضخیم تر از )15mm                                              2 ورق های ضخیم تر از )1
 20mmورق های ضخیم تر از ) 10mm                                              4 ورق های ضخیم تر از )3

 
 باشد؟ های زیر برای جلوگیری از وقوع ترک در جوش صحیح می  کدامیک از گزینه-22

 استفاده از مصالح جوش کم هیدروژن) 2 ورق                     کاهش گیرداری درز با تعبیه فاصله بین دو لبه) 1
 3و2و1هر سه مورد ) 4کنترل سرعت انجماد با کاهش شدت جریان الکتریسته                 ) 3

در جوشکاری قوس الکتریکی معموالً ناشی از کدامیک ) Slag Inclusion( ذرات سرباره یا گل جوشکاری محبوس شده-23
  زیر است؟از عوامل

 آمپراژ باال و ولتاژ پایین) 2ولتاژ باال و آمپراژ پایین                                                         ) 1
 رطوبت بیش از حد الکترود) 4ریختن پوسته شکسته الکترود به داخل حوضچه مذاب                   ) 3
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 آیند چیست و علت ایجاد آنها کدام است؟ بوجود می ترکهای پالستیک که در سطح بتن تازه -24

 .شوند ترکهای پالستیک ترکهائی هستند که در اثر بارگذاری در سطح بتن ظاهر شده و موجب ضعف بتن می) 1
این پدیده هر زمانی که شرایط جوی باعث تبخیر رطوبت . آیند ترکهای پالستیک، ترکهائی هستند که در سطح بتن تازه پدید می) 2

شوند که تبخیر آب از سطح سریعتر از باال آمدن آب بتن به سطح  این ترکها هنگامی ظاهر می. تواند رخ دهد سطحی بتن شود می
 )اثر آب انداختن( باشد   

ترکهای پالستیک ترکهائی هستند که در اثر جابجائی قالبها و ضربه به میلگردها در امتداد میلگردهای نزدیک به سطح بتن در ) 3
 .شوند که میتوان با تخته ماله پرداخت نمود و ترکها را از بین برد ن ظاهر میبت
 هیچکدام از موارد فوق) 4

 
  در مورد مواد افزودنی بتن کدام جمله زیر صحیح است؟-25

 .شود های متوالی می زا موجب کاهش دوام بتن در یخ و ذوب استفاده از مواد حباب) 1
 .شود ده، موجب کاهش دمای اولیه بتن میاستفاده از موادکندگیر کنن) 2
 .گردد استفاده از میکروسیلیس، موجب کاهش نفوذپذیری بتن می) 3
 .شود ساز موجب کاهش کارآیی بتن تازه می استفاده از مواد حباب) 4

 
 :در ساخت بتن) حاوی سولفات سدیم، منیزیم و کلرید(  استفاده از آب دریا-26

مقاومت اولیه را افزایش و مقاومت نهایی را کاهش ) 2.                                   دهد  کاهش میمقاومت اولیه و نهایی را) 1
 .دهد می
 .دهد مقاومت اولیه و نهایی را افزایش می) 4.            دهد مقاومت اولیه را کاهش و مقاومت نهایی را افزایش می) 3

 
، مصرف کدامیک از انواع )های دریایی جنوب ایران محیط( اه یون کلریدهای قوی به همر  برای مقابله با سولفات-27

 شود؟ آرمه توصیه نمی های زیر در ساخت اجزاء بتن سیمان
  بعالوه پوزوالن     IIسیمان پرتلند نوع) V                                                           2سیمان پرتلند نوع) 1
 سیمان پرتلند پوزوالنی) 4ای                                                        ارهسیمان پرتلند سرب) 3

 
   کدامیک از جمالت زیر صحیح است؟ -28

ها به کوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتن به میزان روانی بتن بستگی داشته   اندازه سنگدانه نسبتدر انتقال بتن با پمپ حداکثر) 1
 .بیشتر باشدهای موجود در بتن  سنگدانه% 40ل نباید از و در هر حا

ها به کوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتن به طول انتقال بستگی داشته و   اندازه سنگدانه نسبتدر انتقال بتن با پمپ حداکثر) 2
 .  بیشتر باشدهای موجود در بتن  سنگدانه% 35و %  40 متر نباید به ترتیب از 20 متر و بیشتر از 20اندازه آن در فاصله انتقال کمتر از 

های  برای سنگدانه% 33ها به کوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتن نباید از   اندازه سنگدانه نسبتدر انتقال بتن با پمپ حداکثر) 3
 .بیشتر باشدهای کامال گردگوشه  برای سنگدانه% 40گوشه و  تیز
ای انتخاب گردد که   ها به کوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتن باید به گونه  اندازه سنگدانهبت نسدر انتقال بتن با پمپ حداکثر) 4

 .تواند باشد ها می اندازه سنگدانه% 40از جدا شدن یا از بین رفتن مصالح جلوگیری کند و با نظر مهندس ناظر حداکثر تا 
 

  کدامیک از موارد زیر صادق نیست؟ ، به بتنساز ماده افزودنی حباب درصورت اضافه نمودن -29
  باال بردن کارآیی بتن) 2 بتن                                                     افزودن مقاومت فشاری)1
  ها افزایش مقاومت در مقابل حمله سولفات) 4           های یخ زدن و ذوب شدن بهبود مقاومت بتن در مقابل سیکل) 3

 زاد اضافی در سیمان چیست؟  نقش آهک آ-30
 .دهد  مقاومت فشاری بتن را افزایش می)1 
 .دهد  زمان گیرش اولیه را افزایش می)2 
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 .گردد  منجر به ناسالمتی محصول بتنی ساخته شده با آن سیمان می)3 
 .دافزای  تاثیر چشم گیری روی محصول بتنی ساخته شده با آن سیمان ندارد و اندکی کارآیی آن را می)4 

 
 .شود  لیتر آب استفاده می150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب، از 350 در بتنی با عیار -31

 : گرم باشد در آن صورت300ها، مواد افزودنی و آب حدود  در صورتیکه میزان یون کلرید قابل حل در آب در سنگدانه
 .بتن حاصله صرفاً برای حالت غیر مسلح قابلیت کاربرد دارد) 1
 .آرمه به جز بتن پیش تنیده قابلیت کاربرد دارد مه نوع بتنبرای ه) 2
 .برداری خشک بوده و در معرض رطوبت قرار نگیرد، اختالط فوق مناسب است در صورتیکه بتن آرمه غیر پیش تنیده در زمان بهره) 3
 .مقدار کلرید در حد مجاز است و برای همه نوع بتن قابل استفاده است) 4

 
 میک از جمالت زیر در مورد نرمی سیمان صحیح نیست؟ کدا-32

 .تر باشد، کسب مقاومت اولیه بتن کمتر است هر مقدار سیمان نرم) 1
 .تر باشد، سطح مخصوص آن بیشتر است هر مقدار سیمان نرم) 2
 .تر باشد، مقدار آب مورد نیاز برای بتن با اسالمپ ثابت کمتر است هر مقدار سیمان نرم) 3
 .تر باشد، میزان هیدراسیون بیشتر است دار سیمان نرمهر مق) 4

 
 :ریزی  فشار جانبی ناشی از بتن بر روی قالب یک دیوار بتنی با افزایش سرعت بتن-33

 هیچکدام) 4.                 کند تغییر نمی) 3.                  شود کمتر می) 2.                  شود بیشتر می) 1
 

 باشد؟  در رابطه با پذیرش بتن صحیح می کدام گزینه-34
 .در آزمون سه نمونۀ متوالی عمل آمده در آزمایشگاه مقاومت هیچکدام نباید از مقاومت مشخصۀ بتن کمتر باشد) 1
بیشتر از مقاومت مشخصۀ بتن باشد؛ و کمترین ) MPa 5/1( کیلوگرم بر سانتیمتر مربع 15ها حداقل  متوسط مقاومت کلیۀ نمونه) 2
 .کمتر نباشد) MPa4 ( کیلوگرم بر سانتیمتر مربع 40ها از مقاومت مشخصه منهای  اومت نمونهمق
 . کند دارا بودن یکی از دو مورد فوق برای پذیرش بتن کفایت می) 3
 .باشد هیچکدام از موارد فوق صحیح نمی) 4
 
ه مقاومت سه نمونه متوالی تهیه شده از در صورتیک.  انجام شده است25Cآرمه براساس رده بتن   طراحی یک سازه بتن-35

 :  مگاپاسکال باشد در اینصورت10/21 و  4/26،  8/27بتن حین اجرا برابر
 .بتن قابل قبول است) 2.                                      بتن غیرقابل قبول است) 1
 .ای به تشخیص طراح قابل قبول تلقی شود تواند از نظر سازه  میبتن) 4.                              نیاز به آزمایش بارگذاری دارد) 3

 
 ریزی سطوح بزرگ در هوای سرد زمستان صحیح نیست؟  کدام عبارت درخصوص بتن-36

 .زدگی باشند آرمه و سطوح قالبها باید عاری از هرگونه یخ کلیه مصالح بتن) 1
 .کمتر شود)  درجه10ترجیحاً ( لسیوس درجه سی5دمای هیچ یک از قسمتهای بتن تازه نباید از ) 2
 .شروع شود)  بعدازظهر2حدود ساعت ( ریزی بعد از گرم شدن هوا بهتر است بتن) 3
بندی حرارتی جهت حفظ دمای بتن اقدام شود و درصورت لزوم از وسائل گرمایشی استفاده  ریزی باید نسبت به عایق پس از بتن) 4

 .گردد
 رخصوص اجرای درزها در قطعات بتنی نادرست است؟های زیر د  کدامیک از گزینه-37

 .باید تمام عمق را در بر گیرد) درز انبساط( درزهای جداکننده) 1
 .عمق قطعه ادامه دارد25/0معموالً تا حدود  ) کنترل حرکت( درزهای انقباض) 2
 .درزهای اجرائی باید توسط مصالح نرم مانند ماستیک پر شود) 3
 . اجرائی با روشهائی مانند کلید برشی، حداکثر درگیری بین دو قسمت ایجاد شودبهتر است در درزهای) 4
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 باشد؟ های مسلح، کدام گزینه صحیح می  در رابطه با وصله کردن میلگردهای مصرفی در بتن-38

 .ندها باید در یک مقطع متمرکز گرد ناپذیر باشد، این وصله ها در میلگردها اجتناب در صورتی که وجود وصله) 1
 .ها بهتراست در مقاطعی قرار گیرند که به واسطۀ تمرکز میلگردها در آن محل، تنش وارده حداکثر باشد وصله) 2
 .باشد  دو برابر طول وصلۀ مشابه در آرماتورهای آجدار می طول وصله برای آرماتورهای ساده حدوداً) 3
 .باشد تمام موارد فوق صحیح می) 4
 

 شوند، باید؛ بندی کارهای بتنی به کار برده می های چوبی که در قالب ا و شمعه  کلیۀ الوارها، تخته-39
 .های سازندگان مورد استفاده قرار گیرند  نسبت به بارهای وارده باشند و بر اساس توصیه5/2دارای حداقل ضریب ایمنی ) 1
 .ه است مجاز نیستگونه بارگذاری اضافه بر آنچه که در طراحی به عنوان بار زنده منظور شد هیچ) 2
 . درصد، بارهای وارده و بار زنده را افزایش داد50توان با کاهش ضریب اطمینان به میزان  ، می با توجه به موقتی بودن سازۀ قالب) 3
 .باشند  صحیح می2 و 1موارد ) 4
 

 های استاندارد پوششی میلگردها کدام جمله صحیح است؟  در مورد وصله-40
 . ها مربوط است طول وصله فقط به قطر میلگرد) 2.                               ها ارتباطی ندارد میلگردطول وصله به قطر ) 1
 هیچکدام) 4.                و چند عامل دیگر است طول وصله تابعی از قطر میلگرد) 3

 
  است؟ح تحت پیچش قرارداشته باشد کدام میلگرد گذاری مناسب ترلاگر یک تیر بتن مس -41

 
  

1                                                                              (2( 
 
 
 
 

 
3                                                                              (4( 

 
 
 
 

  نیست؟  در مورد وصله پوششی میلگردها کدام عبارت صحیح-42
 .میلگردها را نباید در محل لنگرهای حداکثر وصله کرد) 2.                    ای مقطع را نباید در یک محل وصله کردکلیه میلگرده) 1
 .توان تمامی میلگردهای یک مقطع را وصله نمود می) 4.            حداکثر باید پنجاه درصد میلگردهای یک مقطع را وصله نمود) 3

 
 ی افقی برای جریان فاضالب، کدام گزینه صحیح نیست؟ها  در ارتباط با شیب لوله-43

 . متر بر ثانیه باشد7/0ای باشد که سرعت جریان فاضالب شیب باید به اندازه) 1
 . درصد باشد5/0 میلیمتر، حداقل مقدار شیب 100های با قطر اسمی  برای لوله) 2
 .درصد باشد 5/1 میلیمتر، حداقل مقدار شیب 125های با قطر اسمی  برای لوله) 3
 .هیچکدام از موارد فوق صحیح نیست) 4

 باشد؟  برای احداث چاه زمین در سیستم ارتینگ، کدام گزینه صحیح می-44
 .شود گیری می عمق نصب الکترود زمین بر اساس ارتفاع نم طبیعی و دائم زمین اندازه) 1
 .شود در انتهای هادی، یک کابلشوی آلومینیومی نصب می) 2
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 .شود می) جوش اکسیژن(کابلشو و کابلشو به صفحه آلومینیومی لحیم سخت هادی به ) 3
 .باشد تمام موارد فوق صحیح می) 4
 

 کشی توزیع آب آشامیدنی در چه موقع باید انجام گیرد؟  آزمایش شبکه لوله-45
 کشی در یک مرحله پس از خاتمه لوله) 2    در یک مرحله پس از نصب لوازم بهداشتی           ) 1
 کشی و مرحله پس از نصب لوازم بهداشتی در دو مرحله پس از خاتمه لوله) 4 .                      داردبستگی به نظر ناظر و مجری) 3

 
ها، زنجیرها، و بطور کلی تمام وسایلی که برای بستن و بلند کردن مورد استفاده قرار می گیرند باید   بازدید قالبها، حلقه-46

 ت به چند وقت صورت گیرد؟چند وق
 هر روز) 4یک روز در میان                    ) 3هر سه روز                      ) 2هر یک هفته                  ) 1

 
  بهترین محل جانمایی موتورخانه آسانسور کجاست؟-47

 .بین موارد تفاوتی وجود ندارد) 4ی چاه آسانسور                 باال) 3کنار چاه آسانسور               ) 2پایین آسانسور               ) 1
 

 کدام گزینه صحیح است؟) تراک میکسر( های متحرک  در رابطه با کامیونهای حمل بتن با مخزن-48
 . دور در دقیقه بچرخد4 سانتیمتر، مخزن باید با سرعت کم و در حدود 8در هنگام حمل بتن با اسالمپ ) 1
 . دور در دقیقه بچرخد15 سانتیمتر، مخزن باید با سرعت زیاد و در حدود 8 حمل بتن با اسالمپ در هنگام) 2
 . سانتیمتر، مخزن باید بدون حرکت بماند8در هنگام حمل بتن با اسالمپ ) 3
 . سانتیمتردر مسیرهای طوالنی، باید در مسیر سه بار به بتن آب اضافه شود8برای حمل بتن با اسالمپ ) 4

ddb شکل و قوطی شکل روبرو را در نظر گرفته و فرض کنید فوالدهای فشاری و کششی و T مقطع -49 ,,  برای هر ′
 کدامیک از عبارات زیر در مورد ظرفیت باربری این مقاطع صحیح است؟. دو مقطع یکسان باشد

0.5 bw 0.5 bw

b
A's

As

bw

(I) (II)

b

 
 . بیشتر است(I)بت و لنگر منفی یکسان است، ولی ظرفیت پیچیشی مقطع  ظرفیت خمشی هر دو مقطع در لنگر مث-1
 . در لنگر منفی بیشتر است(I) ظرفیت خمشی هر دو مقطع در لنگر مثبت یکسان است، ولی ظرفیت خمشی مقطع -2
 . در لنگر مثبت بیشتر است(I) ظرفیت خمشی هر دو مقطع در لنگر منفی یکسان است، ولی ظرفیت خمشی مقطع -3
 . ظرفیت خمشی هر دو مقطع در لنگر مثبت و منفی یکسان بوده و ظرفیت برشی آنها نیز یکسان است-4

 
حداقل آرماتور طولی در این تیر عبارتست از     .  متر مفروض است2 مترو ارتفاع5/4های یکسره، دهانه آزاد   تیری با دهانه-50
 )ضوابط متعارف( 

1 (2sbw 0025/0 که wb 2 عرض تیر وsفاصله بین میلگردهای طولی است . 
2(1sbw 0015/0 که wb 1 عرض تیر وsفاصله بین میلگردهای عرضی است . 

3 (
Fy

2mm.(تنش تسلیم آرماتور طولی است Fy که در آن 4.1
N( 

 هیچکدام) 4
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اگر . شود  وارد میton.m 12=Muپذیری متوسط لنگر خمشی نهائی آرمه از یک ساختمان با شکل  به مقطع یک تیر بتن-51
/2مقاومت مشخصه بتن cmkg250=Fc 2 و تنش تسلیم آرماتورها/ cmkg3000=Fy باشد کدامیک از مقاطع زیر برای تیر 

 ای مناسبتر است؟ نامه به لحاظ اقتصادی، مقاومت و ضوابط آئین
1 (cm30=b  ,   cm50=d   ,   2cm74/10=As                       2 (cm50=b  ,   cm30=d   ,   2cm74/10=As   
3 (cm20=b  ,   cm61=d   ,   2cm82/8=As                         4 (cm70=b  ,   cm33=d   ,   2cm36/16=As   

 
 در اتصال بادبندی مطابق شکل، در قاب درون محور در صورت استفاده از حداکثر ظرفیت مجاز مقطع مطلوبست مقدار -52

 :Lطول
  سانتیمتر30) 1
  سانتیمتر35) 2
  سانتیمتر40) 3
  سانتیمتر45) 4

 
 
 
 
 
 
 
 

/2 با تنش نهائی 307Aپیچهای معمولی  در یک اتصال پیچی، از -53 cmkg4200=Fuاتصال از نوع .  استفاده شده است
/2اگر تنش برشی یکی از پیچها . تماسی است cmkg500 =Fv باشد تنش مجاز کششی در آن پیچ کدامیک از مقادیر زیر 

 .) داردپیچ تحت اثر توام نیروی برشی و کششی قرار( است؟
  کیلوگرم بر سانتیمتر مربع906) 2 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع                                                      960) 1
  کیلوگرم بر سانتیمتر مربع1400) 4 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع                                                    1386) 3

 
 النه زنبوری کدامیک از عبارات زیر نادرست است؟ در مقاطع -54

شود و تنش برشی حداکثر   شکل فوقانی و تحتانی تقسیم میTنیروی برش در مقطع سوراخدار بصورت مساوی بین دو مقطع ) 1
 . تجاوز کندFy 47/0نباید از 

 .اثر آن با اثر خمش خارجی جمع گرددنیروی برش، بدلیل سوراخدار بودن مقطع، باعث ایجاد خمش ثانویه میشود که باید ) 2
 . کمتر باشدFy44/0شود که تنش حاصله باید از   شکل فوقانی و تحتانی، جریان برش افقی ایجاد میTدر محل اتصال مقطع) 3
    .                   باشد ظرفیت خمشی مقطع زنبوری شده تقریباً معادل ظرفیت تیری با ارتفاع جدید و با همان بال می) 4

b

ff

FSM
htbS

.

..

≤

=
 

 :گاهها با توجه به شکل مقابل  مطلوبست لنگر خمشی تکیه-55
1 (7.5  t.m-= AM   22.5    و  t.m - = CM      

2 (22.5  t.m-= AM      7.5  و  t.m- = CM 
3( 7.5  t.m=AM          22.5   و  t.m = CM        
4 (22.5  t.m=AM         7.5    و  t.m = CM 
 
 

جدید
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ار برف بر تصویر افقی تیرها در صورتی که هدف تحلیل سولۀ شکل زیر برای بارگذاری نا متقارن برف باشد و شدت ب -56
  باشد، بار وارد بر تیرهای چپ و راست چگونه در نظر گرفته می شود؟ kg/m 1000مساوی 

 
  ، چپ صفر 1000 راست -1
 1200 ، چپ 1000 راست -2
  ، چپ صفر 1200  راست -3
 1200 ، چپ 1200 راست -4

 
 
 

 ABحرارت دهیم نیروی عضو) ناشی از حرارت یک روز گرم تابستانی( Cο20 اگر تمام اعضاء خر پای مقابل را به اندازه -57
 باشد؟  میton چند ACو 

   تن4.2 و 8.3) 1
     //   4.2 و  0) 2
      //0 و 8.3) 3
         // 0 و 0) 4

 
 
 
 
 
 
 

زمین زیر ساختمان از . واهد شد طبقه مسکونی منظم در شهری با خطر نسبی متوسط زلزله احداث خ12 یک ساختمان -58
.  ثانیه محاسبه شده استT= 25/1بوده و زمان تناوب اصلی آن ) 2800نامه  بندی آئین مطابق جدول طبقه( نوع چهارم

این ساختمان کدام گزینه صحیح ) ABI/R=C(در مورد ضریب زلزله الزم. باشد ساختمان دارای قاب خمشی فوالدی ویژه می
 است؟

1 (0450/0=C                    2 (0625/0=C                   3 (0700/0=C                 4 (0875/0=C 
 
 

  برای قاب خمشی؛ کدامیک از جمالت زیر صحیح است؟(R) در محاسبات زلزله در مورد ضریب رفتار -59
 .شود  بیشتر میRخمشی بکار رود، ضریب  کمتر؛ و اگر دیوار برشی به همراه قاب Rپذیرتر باشد، ضریب   هر چه قاب خمشی شکل-1
 .شود  کمتر میR کمتر؛ و اگر دیوار برشی به همراه قاب خمشی بکار رود، ضریب Rپذیرتر باشد، ضریب   هر چه قاب خمشی شکل-2
 بیشتر R بیشتر؛ و اگر دیوار برشی به همراه قاب خمشی بکار رود، ضریب Rپذیرتر باشد، ضریب   هر چه قاب خمشی شکل-3

 .شود می
 .شود  کمتر میR بیشتر؛ و اگر دیوار برشی به همراه قاب خمشی بکار رود، ضریب Rپذیرتر باشد، ضریب   هر چه قاب خمشی شکل-4
 

2
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در تعیین نیروی باد وارده به .  متر می باشد20/1ها از همدیگر  متر فاصله الپه20×30 در یک سالن با سقف شیبدار وبه ابعاد -60
 نامه بارگذاری کدام عبارت صحیح است؟ ا رعایت مفاد آئین بb وaهای  الپه

 . متر است8 برابر A از نقطهb متر و فاصله الپه 25/1 برابرA از نقطهa  فاصله الپه
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . استb بیش از نیروی بادوارده به الپهa نیروی باد وارده به الپه )1
 . استb بادوارده به الپه برابر با نیرویaنیروی باد وارده به الپه ) 2
 . استb کمتر از نیروی بادوارده به الپهaنیروی باد وارده به الپه ) 3
 . درجه است نیروی وارده به هر دو الپه صفر است15چون شیب بام کمتر از ) 4
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