آزمون كارشناسي عمومي ماده  72رشته عمران
دوره پنجم8931/87/81 -
سؤاالت نظام مهندسي ساختمان كشور

سؤاالت تخصصي

دفتر چه سئواالت اختصاصي

آزمون كارشناسي عمومي ماده 27

رشته عمران
دوره پنجم1331/12/18 -
نام و نام خانوادگي…………………… :

مدت آزمون 111 :دقيقه (اختصاصي)

شماره داوطلب…………………… :

تعداد سؤاالت 01 :سؤال

استان…………………… :

تذكرات :
 )1سئواالت تستي بصورت چهارگزينه اي است .لطفاً فقط يك جواب را بعنوان پاسخ صحيح در برگه پاسخنامه در
رديفي كه به ترتيب شماره به پاسخ سئوال مربوطه اختصاص داده شده درج فرماييد.
 )2فقط خانه مربوط به گزينه انتخابي خود را با مداد مشكي كامالً پركنيد و از درج هر گونه عالمت اضافي بر روي
برگ پاسخنامه اجتناب فرماييد.
 )3به پاسخ هايي كه در برگه پاسخنامه درج نشده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 )4به پاسخ هاي اشتباه و يا بيش از يك انتخاب يك سوم نمره منفي تعلق مي گيرد.
 )5رشته شهرسازي عالوه بر سئواالت تستي داراي سئوالهاي تشريحي است كه در همين دفترچه چاپ شده و براي
پاسخ به آن با كاغذ جداگانه در اختيار داوطلب گذارده خواهد شد  ،لطفاً مشخصات خود را كه قبالً بر روي برگه
چاپ شده كنترل و در صورت مغايرت اعالم و پس از پاسخ همراه با پاسخنامه تستي تحويل مسئول حوزه بدهيد.
 )6استفاده از كتاب و مدارك و ماشين حساب در زمان آزمون آزاد است ولي مبادله آنها با ديگر داوطلبان مجاز
نمي باشد.
 )7چنانچه دفترچه سئواالت تحويلي به شما داراي اشكاالت چاپي يا افتادگي است  ،لطفاً فوراً به مسئولين برگزاري
آزمون اطالع دهيد.
 )8لطفاً پس از خاتمه مدت آزمون  ،برگه پاسخنامه تستي را كه مربوط به سئواالت عمومي و اختصاصي است همراه
با كارت ورود به جلسه تحويل مسئولين حوزه بنماييد.
موفق باشيد
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 -1علت ترك هاي هاللي كه در آسفالت ايجاد مي شود چيست؟
 -1بارگذاري هاي سنگين روي بستر راه.
 -2عدم اجراي همزمان آسفالت خطوط مجاور هم.
 -3فقدان چسبندگي كافي بين اليه هاي آسفالت و نيروهاي حاصل از ترمز ماشين ها.
 -4نشست هاي ناشي از تغييرات درجه حرارت.
 -2براي تثبيت خاك هاي رسي خميري مرطوب استفاده از كدام مورد مناسب ترين است؟
 -1آهك زنده
 -2دوغاب آهك
 -3سيمان پرتلند
 -4قير
 -3در آزمايش سه نمونه برداري متوالي از فونداسيون يك ساختمان ،مقاومت هاي بتن به ميزان
12،21و 22مگاپاسكال اندازه گيري شده است .اگر مقاومت مشخصه بتن طرح  22مگاپاسكال باشد
بتن مورد نظر از لحاظ ضوابط پذيرش به چه صورتي است ؟
 -1بتن منطبق بر رده مورد نظر است.
 -2بتن منطبق بر رده مورد نظر نمي باشد.
 -3اين بتن را به تشخيص طراح و بدون بررسي بيشتر مي توان از نظر سازه اي قابل قبول تلقي كرد.
 -4نياز به تخريب سازه اجرا شده مي باشد.
 -4كدام يك از عبارت هاي زير صحيح نمي باشد.
 -1حداقل زمان الزم براي قالب برداري تابعي از دماي مجاور سطح بتن و نوع قالب بندي مي باشد.
 -2حداكثر نسبت آب به سيمان در شرايط محيطي خليج فارس  0/4است.
 -3در مناطقي كه عالوه بر سولفات ها آلوده به كلريدها مي باشد بايد از سيمان تيپ پنج استفاده كرد.
 -4حداكثر نسبت آب به سيمان در ساخت بتن سازه اي  0/5است.
 -5در شكل مقابل نيروي  Pبه چه ميزان باشد تا تغيير مكان ميله ناشي از وزن قطعات صفر باشد.
W -1
2W -2
3W -3
4W -4
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 -6اگر تنش مجاز كششي و فشاري به ترتيبب  122 Kg/Cm2 ، 42 Kg/Cm2باشبد مقبدار مجباز
نيروي  Fرا بدست آوريد؟
320Kg -1
040Kg -2
000Kg -3
1000Kg -4

 -7در مورد گروه ميلگردهاي در تماس كداميك از عبارت زير صحيح است؟
 -1در تيرها نبايد ميلگردهاي با قطر بيش از  30ميليمتر را بصورت گروهي بكار برد.
 -2تعداد ميلگردهاي هر گروه براي گروه هاي قائم تحت فشار نبايد از  3عدد تجاوز كند.
 -3تعداد ميلگردهاي هر گروه در محل وصله مي تواند از  0عدد بيشتر باشد.
 -4در گروه ميلگردهاي با بيش از دو ميلگرد تمامي ميلگردها بايد در يك صفحه واقع شوند.
 -2بزرگترين اندازه اسمي سنگدانه هاي درشت در بتن نبايد از كداميك از مقبادير زيبر بيشبتر
باشد؟
 -1يك سوم حداقل فاصله آزاد بين ميلگردها
 -2سه چهارم حداقل فاصله بين ميلگردها
 -3يك دوم ضخامت دال
 30 -4ميليمتر در بتن غير مسلح
 -9سيمان پرتلند بنايي
 -1از سيمان پرتلند معمولي قدرت حفظ آب كمتري دارد.
 -2در تيرچه هاي بتن آرمه قابل مصرف است.
 -3نبايد در سازه هاي بتن آرمه مصرف شود.
 -4مقاومت فشاري يكسان با سيمان پرتلند معمولي دارد.
 -12در مورد مارپيچ هاي بتن آرمه كدام عبارت زير صحيح است؟
 -1گام مارپيچ بايد از يك ششم قطر هسته بتني تجاوز كند.
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 -2در هرگام مارپيچ فاصله آزاد ميلگردها نبايد از  25ميليمتر بيشتر باشد.
 -3قطر ميلگردهاي مصرفي در مارپيچ نبايد از  0ميليمتر كمتر باشد.
 -4مارپيچ نبايد از ميلگرد پيوسته ساخته شود.
 -11در كنترل كيفيت جوش در يك سازه اسكلت فلزي
 -1با آزمايش رنگ هاي نافذ مي توان به عيوب داخلي جوش پي برد.
 -2پرتو نگاري صنعتي نمي تواند عيوب داخلي جوش را مشخص كند.
 -3با آزمايش ذرات مغناطيسي مي توان عيوب سطحي جوش را مشخص نمود.
 -4از روش اولتراسونيك نبايد استفاده نمود.
 -12با ايجاد حباب هوا در بتن:
 -1مقاومت فشاري مي تواند تغيير نكند.
 -2نفوذ پذيري بتن به شدت افزايش مي يابد.
 -3كارائي بتن كم مي شود.
 -4مقاومت در برابر يخ زدگي كاهش مي يابد.
 -13در بتن خود تراكم:
 -1مقاومت نسبت به بتن معمولي كمتر مي شود.
 -2نسبت آب به سيمان از بتن معمولي بيشتر است.
 -3جدا شدگي بتن شدت مي يابد.
 -4نسبت آب به سيمان از بتن معمولي كمتر است.
 -14در يك شالوده مربع شكل به ابعاد  4×4 mمقاومت مجاز خاك  2Kg/Cm2در نظر گرفته شده
و از تمام ظرفيت آن استفاده شده است .اگر ابعاد ستون  42×42 cmباشد ،حداقل ارتفبا مبر ر
مقطع شالوده ( )dكدام يك از اعداد زير مي تواند باشد .از وزن شالوده صبرفنظر كنيبد .ضبريب
اطمينان كل طرح را برابر با  2در نظر بگيريد .مقاومت برش بتن را در برش عبادي  6Kg/Cm2ببه
حساب آوريد.
122 cm-1
92 cm-2
22 cm-3
72 cm-4
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 -15در محاسبه متره ساختمان براي اندازه گيري قالب بندي كدام اندازه مالك محاسبه قرار مي
گيرد؟
 -1اندازه طول بتن ريخته شده در قالب ها.
 -2اندازه سطح بتن ريخته شده در قالب ها.
 -3اندازه سطح تماس بتن ريخته شده با قالب ها.
 -4اندازه سطح قالب هاي نصب شده براي بتن ريزي.
 -16در كانال ذوزنقه اي به عرض كف  2متر و شيب جبانبي  1/5و شبيب طبولي  2/2216و عمب
جريان  1متر و عم آزاد  2/35متر مقدار گذردهي جريان بر حسب متر مكعب بر انيه كداميك از
مقادير زير مي باشد؟
7/3 -1
10/1 -2
5 -3
0/7 -4
 -17در يك سيستم آبرساني تحت فشار مهمترين عوامل شرو كاويتاسيون كبداميك از مبوارد
زير است؟
 -1افزايش دما و كاهش سرعت
 -2كاهش فشار و افزايش سرعت
 -3فشار پمپ و جنس لوله
 -4نوع مصرف و تغييرات دما
 -12چنانچه در اتصال پوششي دو قطعه ،جوشي مطاب شكل داشته باشيم ،ضخامت مر ر گلوگاه
( )teبايد برابر كداميك از مقادير زير در نظر گرفته شود؟

te=6.0mm -1
te=10.2mm -2
te=12.5mm -3
te=14mm -4
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سؤاالت تخصصي

 -19يك اتصال پيچي به شكل نشان داده شده تحت نيروي طراحي  34Tonقرار دارد ،اگر اتصال
از نو اتكايي و پيچ مصرفي از نو  A325يا  2.2و سطح برش از قسمت دندانه شده پبيچ عببور
كند ،حداقل نمره پيچ ها به كدام يك از مقادير زير نزديك تر است( .فرض كنيد تعداد پيچ هباي
مصرفي كأل سه عدد است)
3M20 -1
3M22 -2
3M10 -3
3M27 -4
 -22در طراحي شالوده ها كداميك از موارد زير داراي اهميت بيشتري است؟
 -1گسيختگي ناشي از لغزش
 -2گسيختگي ناشي از ظرفيت باربري
 -3نشست بيش از حد
 -4موارد  2و 3
 -21در خاك هاي بسيار سست سيستم نگهدارنده:
 -1مي تواند همراه با انجام گود برداري بصورت گام به گام انجام شود.
 -2مي تواند همراه با انجام گود برداري و استفاده از روش هاي جديد نظير تسطيح خاك انجام شود.
 -3بايد قبل از شروع عمليات گود برداري احداث شود.
 -4ابتدا شرايط آب زير زميني مطالعه و پس از آن تصميم گيري ميشود.
 -22در شهر تهران در ساختمان هاي با مصالح بنايي حداكثر ارتفبا مجباز طبقبه چنبد متبر و
حداكثر تعداد طبقات مجاز زير زمين چقدر است؟
 -1چهار متر و يك طبقه
 -2چهار متر دو طبقه
 -3سه و نيم متر و يك طبقه
 -4سه و نيم متر و دو طبقه
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 -23حداكثر سطح مجاز باز شو نسبت به سطح ديوار و حداكثر مجمو طول باز شده ها نسبت به
طول ديوار در يك ساختمان با مصالح بنايي عبارتست از:
 -1يك چهارم و يك سوم
 -2يك دوم و يك سوم
 -3يك سوم و يك دوم
 -4يك سوم و يك چهارم
 -24در يك ساختمان چهار طبقه و ارتفا  12متر كه قرار است در مجاورت زمين هاي ببا خباك
رمبنده و دارايي شيب نسبتأ تند احداث شود رده ژئوتكنيكي برابر است با :
 -1يك
 -2دو
 -3سه
 -4موارد  1و 2
 -25در يك ديوار غير باربر به ضخامت  122ميليمتر بين دو پشت بند حداكثر طول و ارتفا مجاز
ميتواند.
 -1داراي طول  0متر و ارتفاع  4متر باشد.
 -2داراي طول  3متر و ارتفاع  3متر باشد.
 -3داراي طول  4متر و ارتفاع  3/5متر باشد.
 -4داراي طول  0متر و ارتفاع  3/5باشد.
 -26در پالن يك ساختمان با مصالح بنايي كه نسبت به دو محور اصلي قرينه است بايد…
 -1طول ساختمان حداكثر  30متر و يا  5برابر اندازه پيشامدگي در همان راستا باشد.
 -2حداكثر طول  25متر و حداكثر عرض هشت و نيم متر و اندازه پيشامدگي در طول حداكثر  10متر باشد.
 -3طول ساختمان از سه برابر عرض آن يا  25متر بيشتر نباشد و اندازه پيشاامدگي در هار راساتا نباياد از
20درصد بعد ساختمان در همان راستا بيشتر باشد.
 -4كليه موارد فوق.
 -27در يك ساختمان  5طبقه با ارتفا  27متر از تراز پايه ،زمان تناوب ساختمان تحت تحليبل
ديناميكي در هر دو راستا برابر با  2/67انيه مي باشد .سيستم سازه اي مقاوم در براببر نيروهباي
جانبي زلزله در اين ساختمان شامل ديوارهاي برشي بتن مسلح متوسبط و دو طبقبه زيبرزمين و
قاب خمشي متوسط در ساير طبقات مي باشد .تراز پايه روي پي منظور گرديده است و همچنبين
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ميانقابها مانعي براي حركت قاب ها ايجاد نمي نمايند .در تعيين نيروي برش پايه استاتيكي معادل
اين ساختمان ،زمان تناوب اصلي ساختمان كدام گزينه زير مي باشد؟
 0/74 -1ثانيه.
 0/56 -2ثانيه.
 0/07 -3ثانيه.
 0/03 -4ثانيه.
 -22كداميك از جمالت زير صحيح است؟
 -1نيروي برشي در هر طبقه از مهاربند بايد طوري بين عناصر قطري مهاربند توزيع شود كه مجموع مولفاه
افقي نيروي اعضاي فشاري و يا كششي هيچ كدام از  50درصد برش كل تجاوز نكند.
 -2در ساختمان هاي با مصالح بنايي ،چنانچه سقف از نوع طاق ضربي باشد ،طول تكيهگاههاي تيرآهنهااي
سقف نبايد از ارتفاع تير و يا از  25سانتيمتر كمتر باشد.
 -3در طراحي ستون هاي مقاوم در برابر زلزله ،محل وصله حاداقل باياد  00ساانتيمتر باا باال تيار فاصاله
داشتهباشد.
 -4نيروي جانبي در امتداد عمود بر سطح ديوارهاي خارجي يك ساختمان مسكوني واقع در مشهد ،باا وزن
 300Kg/m2در هر متر طول برابر  03Kg/mمي باشد.
 -29پديده لهيدگي قسمتي از جان يك مقطع فوالدي كداميك از تعاريف زير است؟
 -1در محلي كه تحت اثر نيروي متمركز فشاري قرار مي گيرد دچار تسليم شود.
 -2در محلي كه تحت اثر نيروي متمركز فشاري قرار مي گيرد دچار كمانش شود.
 -3در محلي كه تحت اثر نيروي متمركز فشاري قرار مي گيرد دچار اعوجاج شود.
 -4در محلي كه تحت اثر نيروي متمركز فشاري قرار مي گيرد دچار پيچش مي شود.
 -32سازه ي مقابل متعل به يك بيمارستان با سيستم قاب خمشي فوالدي در شهر تهران واقبع
در خاك

نو

طب طبقه بندي استاندارد  2222مي باشد .براي كنترل سازه براي بار زلزلبه

سطح بهره برداري مقدار برش پايه در روش تحليل استاتيكي معادل طب استاندارد  2222كبدام
است؟ ( wوزن قابل ارتعاش سازه است)
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آزمون كارشناسي عمومي ماده  72رشته عمران
دوره پنجم8931/87/81 -
سؤاالت نظام مهندسي ساختمان كشور

سؤاالت تخصصي

0.11w -1
0.22w -2
0.15w -3
 -4هيچكدام

 -31دياگرام هاي بار تغيير مكان جانبي دو قاب و دو ديوار بتن آرمه بصورت ايده آل در شكل زير
نشان دادهشدهاند .كداميك از عبارات زير صحيح نيست؟
 -1قاب  bسخت تر و مقاوم تر از قاب  aاست.
 -2ظرفيت تغيير شكل پذيري ديوار  dاز ديوار  cبيشتر است.
 -3ديوار  dمقاوم تر از ديوار  cولي انعطاف پذير تر از آن است.
 -4قاب aضعيف تر از ديوار  cولي شكل پذير تر از آن است.

 -32در تيري با مقطع  Tشكل به ابعاد زير در شرايط بهره برداري تحت ا ر لنگر خمشي M=22 t-
 mو تنش در بتن فشاري  62Kg/cm2و در فوالد كششي  1422 Kg/cm2است .سطح مقطع آرماتور
كششي در تير ها حدودأ به كداميك از اعداد زير نزديكتر است؟
30cm2 -1
45 cm2 -2
00 cm2 -3
05 cm2 -4
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آزمون كارشناسي عمومي ماده  72رشته عمران
دوره پنجم8931/87/81 -
سؤاالت نظام مهندسي ساختمان كشور

سؤاالت تخصصي

 -33ارتفا نرده حفاظتي موقت در طبقه سوم يك ساختمان نبايد از چه عبددي از كبف طبقبه
كمتر و از چه عددي بيشتر باشد؟
110-60 -1
120-100 -2
125-100 -3
110-65 -4
 -34در ضوابط جوشكاري ساختمانهاي پيش ساخته و نيمه پيش ساخته ،نسببت قطبر الكتبرود
مصرفي براي خال جوشها و قطر الكترود مصرفي براي جوشهاي اصلي در صورتي كه خال جوشها
در جوش اصلي غرق شوند چگونه است؟
 -1الزم نيست يكسان باشند.
 -2قطر الكترود مصرفي براي خال جوشها ميتواند تا حداكثر  1ميليمتر كمتر باشد.
 -3بايد يكسان باشند.
 -4قطر الكترود مصرفي براي خال جوشها ميتواند تا حداكثر  2ميليمتر كمتر باشد
 -35در اجراي صنعتي ساختمانها كه اتصاالت به صورت پيچ و مهره ميباشند ،اگر يك پيچ و
مهره پس از محكم شدن كامل بايد به داليلي شل شود ،در آن صورت بايد كه :
 -1پيچ عوض شود.
 -2مهره عوض شود.
 -3مجدداً سفت شود و نيازي به تعويض نمي باشد
 -4مجموعه پيچ و مهره عوض شود
 -36در اجراي صنعتي ساختمانها ،برش كاري قطعات فوالدي با كداميك از روشهاي زير ميتواند
انجام شود:
 -1برش حرارتي شعله گاز
 -2برش حرارتي با اشعه ليزر
 -3برش سرد مانند قيچي با اره
 -4هر سه روش فوق
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آزمون كارشناسي عمومي ماده  72رشته عمران
دوره پنجم8931/87/81 -
سؤاالت تخصصي

-37

سؤاالت نظام مهندسي ساختمان كشور

براي جلوگيري از سقوط ستونهاي فلزي در زمان نصبب و قببل از جبدا كبردن

نگهدارنده ها و رها كردن آنها چه ميزان از جوشكاريهاي محاسباتي بايد انجام شده باشد؟
 -1بايد حداقل  %50از جوشكاريها انجام شده باشد.
 -2بايد حداقل  %00از جوشكاريها انجام شده باشد.
 -3بايد حداقل  %20از جوشكاريها انجام شده باشد.
 -4بايد حداقل  %10از جوشكاريها انجام شده باشد
-32

حداكثر اختالف سطح بين دو پاگرد راه پله هاي موقت در كارگاه چند متر است ؟

 4 -1متر
 0 -2متر
 7 -3متر
 0 -4متر
 -39يك گود به ارتفا  9متر مفروض است .مشخصات خاك محبل عببارت اسبت از c=2.4
 Kg/cm2و .  =323در كنار اين گود يبك سباختمان  4طبقبه قبرار دارد .فاصبلی ببين
خرپاهاي سازۀ نگهبان را برابر با  3/2متر در نظر مي گيريم .كبداميك از پروفيلهباي زيبر
براي عضو مايل خرپا مناسب تر است؟
2IPB 220 -1
2IPE 100 -2
2IPE 220 -3
2IPE 300 -4
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آزمون كارشناسي عمومي ماده  72رشته عمران
دوره پنجم8931/87/81 -
سؤاالت نظام مهندسي ساختمان كشور

سؤاالت تخصصي

 -42در يك گود به ارتفا  6/5متر ،فاصلی بين خرپاها برابر با  4/2متر است .مشخصات خاك
محل عبارتند از:

 c=2.4 Kg/ cm2و  =163.در كنار اين گود يك ساختمان  5طبقه قرار دارد كه وزن بار زنبده
و مردۀ هر طبقه آن به ترتيب  252و  522كيلو گرم بر متر مربع است .وزن پي ساختمان مجباور و
خاك روي پي را مي توان برابر با  252كيلوگرم بر متر مربع سطح زيبر بنبا در نظبر گرفبت .بعبد
فونداسيون سازۀ نگهبان در پالن حدوداً چند سانتيمتر است؟
الف) 125
ب) 150
ج)100
د)170
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