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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان

 تشریحی سؤاالتبه همراه پاسخ 

 (نظارت) عمران
 1041شهریور 

 
 

 مشخصات آزمون مشخصات فردی را حتما تکمیل نمائید

 17/40/1041 تاریخ آزمون: .............نام و نام خانوادگی: ....................

 سؤال 04ها: تعداد سؤال ...............شماره داوطلب: ........................

 دقیقه 154زمان پاسخگویی:  Aدفترچه کد 

 

 تذکرات:

   نامه عالمت ترین پاسخ درست را به عنوان گزینه صحیح انتخاب و در پاسخها به صورت چهار جوابی است. کاملسؤال

 بگذارید.

   گیرد.مره منفی تعلق میهای اشتباه یا بیش از یک انتخاب یک سوم نبه پاسخ 

    امتحان به صورت جزوه باز است. هر داوطلب فقط حق استفاده از جزوه خود را دارد و استفاده از جزوات دیگران در جلسه

 آزمون ممنوع است.

   ت و پ، تبلتاهای مهندسی بالمانع است ولی آوردن و استفاده از هرگونه تلفن همراه، رایانه، لپاستفاده از ماشین حساب

ساعت هوشمند ممنوع بوده و صرف همراه داشتن این وسایل در زمان برگزاری آزمون، اعم از آنکه مورد استفاده قرار گرفته باشد 

 یا خیر، به منزله تخلف محسوب خواهد شد.

   خنامه خودداری خواهد صورت از تصحیح پاساز درج هرگونه عالمت یا نشانه بر روی پاسخنامه خودداری نمائید. در غیر این

 شد.

   ها موجب عدم تصحیح ها و پاسخنامه به مسئوالن تحویل گردد. عدم تحویل دفترچه سؤالدر پایان آزمون دفترچه سؤال

 گردد.پاسخنامه می

   ش ، مخدوهایی که به صورت ناقصنظر به اینکه پاسخنامه توسط ماشین تصحیح خواهد شد، مسئولیت عدم تصحیح پاسخنامه

 یا بدون استفاده از مداد نرم پر شده باشد به عهده داوطلب است.

   است. درصد 54ها با ضریب یکسان محاسبه خواهد شد و حد نصاب قبولی برای دریافت پروانه اشتغال به کار کلیه سؤال 

 
 javane_academy@ دارمهندس سیاوش بهره :امهپاسخن تهیه و تنظیم

انه
جو

ی 
زش
مو
ه آ
رو
گ

http://www.javaneacademy.ir/


www.javaneacademy.ir  
 

 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 ؟نیستدام یک از عبارات زیر صحیح در رابطه با ایمنی ک -1

و  نمود ها و وسایل باالبر خودداریکردن با دستگاه ( در هنگام باد و طوفان شدید باید از کار1

 گیرد.نیز در چنین مواقعی نباید بازوی جرثیقل برجی )تاورکرین( در حالت آزاد قرار

 ممنوع است. ( جابجایی و حمل کارگران و افراد با وسایل باالبرنده بار۲

له وسی هتوان بارها را ب( با کسب مجوز از مرجع رسمی ساختمان تحت شرایط خاصی می۳

بور ع های باالبر از روی معابر و فضاهای عمومی و خصوصی مجاور کارگاه ساختمانیستگاهد

 داد.

دهنده تمعال متصدی یاا راننده باید دارای یک نفر کمکیبر متصدی  دستگاه باالبر عالوههر (۴

 .باشد

 1931ویرایش  11مبحث  -1گزینه 

 1بررسی گزینه 

 00صفحه  11-1-0-11بند 

 1بررسی گزینه 

 00صفحه  10-1-0-11بند 

 9بررسی گزینه 

  05صفحه  10-1-0-11بند 

 0بررسی گزینه 

 05صفحه  11-1-0-11بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 یند؟کدام دسته از کارگران زیر نباید از هیچ نوع دستکشی استفاده نما -۲

 گرفتگی قرار دارند. ( کارگرانی که در معرض خطر برق1

 کنند.برقی کار می ( کارگرانی که با دستگاه مته۲

 ( کارگرانی که با مواد خورنده سر و کار دارند.۳

 ( کارگرانی که با قیر داغ سر و کار دارند.۴

 1931ویرایش  11مبحث  -1گزینه 

  94صفحه  1-1-0-11و  1-1-0-11بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 های زیر صحیح است؟یک از عبارتی و حفاظت کار در حین اجرا، کدامدر خصوص ایمن -۳

کننده آلوده وادسایر م یا( در عملیات ساختمانی، به کارگرانی که به طور مستمر با گچ، سیمان 1

 تماس مستقیم دارند، باید برای هر شیفت کاری سه بار شیر داده شود.

 اریاجب« قابل شرب»های آشامیدنی، نصب تابلو برداشت آب( بر روی مخازن و شیرهای ۲

 است.

 طعام های نمککنند باید قرصزیاد برای مدت مدیدی کار میبه کارگرانی که در گرمای (۳

 .داده شود

 .( در حین اجرای کار، سیگار کشیدن بالمانع است۴

 1931ویرایش  11مبحث  -9گزینه 

 1بررسی گزینه 

 11صفحه  11-9-1-5

 1ررسی گزینه ب

 10صفحه  9-1-9-11بند 

 9بررسی گزینه 

 10صفحه  1-1-9-11بند 

 0بررسی گزینه 

 19صفحه  15-1-9-11بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 در چه صورت هیچ کارگری اجازه ندارد در کارگاه به تنهایی مشغول به کار باشد؟ -۴

 ( کارگرانی که به گرم کردن قیر، پخت، حمل و پخش آسفالت اشتغال دارند.1

 خارج از ساعت عادی کار( ۲

 های شیب دار( بر روی بام۳

 ( کار بر روی داربست۴

 1931ویرایش  11مبحث  -1گزینه 

  3صفحه  7-5-1-11بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 Mpa 400 منفجار از میلگردهای با تنش تسلیهای بتنی در برابر ابه منظور طراحی سازه -5

نه نزدیک تیرها به کدام گزی می شود. تنش تسلیم دینامیکی طرح در کنترل خمش ستفادها

                   ؟است

1 )400 MPa 

۲ )460 MPa 

۳ )480 MPa 

۴ )550 MPa 

 1935ویرایش  11مبحث  -0گزینه 

 50صفحه  9-9-0-11بند 
fdy = (SIF) × (DIF) × fy  

 51صفحه  1-0-11و جدول  1-9-0-11بند 

 باشد.می 15/1تر برابر کمو  S500( برای میلگردهای رده SIFضریب افزایش مقاومت )

 59صفحه  1-0-11و جدول  1-9-0-11بند 

 باشد.می 1/1( برای تنش خمشی میلگردها )تنش تسلیم( برابر DIFضریب افزایش دینامیکی )

 بنابراین تنش تسلیم دینامیکی طرح در کنترل خمش تیرها برابر است با:
fdy = 1.15 × 1.2 × 400 = 552 MPa 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

ای همورد مسئولیت صحت طراحی، محاسبه و نظارت در مواردی که نقشه کدام گزینه در -6

ود شتسلیمی به مراجع صدور پروانه ساختمانی توسط اشخاص حقوقی امضا و تعهد نظارت می

 است؟ صحیح

 باشد.عهده طراح و ناظر می ( در کلیه موارد مسئولیت فقط بر1

 قوقی است.عهده مدیرعامل شخص ح ( در کلیه موارد مسئولیت بر۲

 کننده نقشه است و امضای وی رافعسسه تهیهؤرئیس م یا( مسئولیت به عهده مدیرعامل ۳

یگر در د ها توسط اشخاص حقیقیمسئولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینکه نقشه

 رشته مربوط امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.

 اشخاص ها توسطاست مگر آنکه نقشهمدیره شخص حقوقی تأعهده هی ( مسئولیت فقط بر۴

 د.تعهد شده باش یاحقیقی امضا 

 1934ویرایش قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  -9گزینه 

 94و  13صفحه  91ماده 

 

  

انه
جو

ی 
زش
مو
ه آ
رو
گ

http://www.javaneacademy.ir/


www.javaneacademy.ir  
 

 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

ه الزحمه و نحوتهیه و ابالغ دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حق -7

 از یکنظر بین ناظر و مجری برعهده کدامختالفو پرداخت آن و همچنین رفع ا یافترد

 مراجع است؟

 ( وزارت راه و شهرسازی1

 عهده اداره راه و شهرسازی شهرستان است. ( بر۲

 ن( شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختما۳

 مانساز مرکزی ساختمان استان بوده که به تصویب شورای مهندسی ( بر عهده سازمان نظام۴

 .رسدیم

 1910ویرایش  1قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث  -1گزینه 

 155صفحه  1تبصره  10قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده  99نامه اجرایی ماده آیین

، "وزارت مسکن و شهرسازی"و  "وزارت راه و ترابری"خورشیدی، از ادغام  1934توجه شود که در سال 

 "و شهرسازی مسکنوزارت "خانه را به نام شکل گرفت. هنوز هم برخی این وزارت "زیو شهرسا راهوزارت "

 شناسند.می

 و شهرسازی. راه 9و شهرسازی نوشته شده اما در گزینه  مسکنخانه، نامه نام این وزارتدر این بند از آیین

 0صفحه  1تبصره  0-5-1، بند 1910ویرایش  1مبحث 

 .باشدمی استانمسکن و شهرسازی  وزارتابالغ این دستورالعمل بر عهده  ، وظیفه تهیه و1مظابق مبحث 

 شوند، به عنوان مثال:شناخته می ادارهخانه به نام از طرفی اصوالً مراکز استانی و شهرستانی این وزارت

 اصفهان( استانراه و شهرسازی  اداره کلاصفهان )یا  استانراه و شهرسازی  اداره

داند. خواهشگگمندیم داوطلبین عزیز در نسگگیل این سگگؤال را برای حذف شگگدن متوسگگط میپتاآموزشگگگاه جوانه 

 زمان مقرر برای اعتراض، حتماً به این سؤال توجه ویژه داشته باشند.
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 اعضای شورای انتظامی از جهات ردِ یکهای انتظامی، کدامدر رسیدگی به پرونده -8

 ؟باشدنمی

 یت در شورای انتظامیهای شکا( عضویت هر یک از طرف1

 های تخصصی نظام مهندسیهای شکایت در هر یک از گروه( عضویت هر یک از طرف۲

 مدیرهتأل وی در هیا بستگان نسبی درجه اوّیهای شکایت ( عضویت هر یک از طرف۳

 راکننده عضو شورای انتظامی به عضویت آن شوانتخاب

 ورای انتظامی، دارای نفع شخصی در( در صورتی که شرکای تجاری و قراردادی عضو ش۴

 .موضوع شکایت مطروحه باشند

 1934قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ویرایش  -1گزینه 

 19صفحه  141ماده ن ت وزیراأهی 11/45/30مورخ  ه 51004ت/104177تصویب نامه شماره 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

اف در ناشی از الی های زیر مؤثرترین روش جهت جلوگیری از افت کاراییدر بین گزینه -9

 طرح اختالط بتن الیافی کدام است؟

 ( افزایش مقدار سیمان1

 ( کاهش حداکثر اندازه شن۲

 ( کاهش مقدار شن۳

 ( کاهش مقدار ماسه۴

 1930ویرایش  5مبحث  -9گزینه 

  79صفحه مورد ح  0-1-9-14-5بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 ؟نیستهای زیر صحیح یک از عبارتالیافی کدام درخصوص بتن -11

 توان از مخروط اسالمپ معکوس استفاده نمود.گیری کارایی بتن الیافی می( برای اندازه1

 توان از اسالمپ استفاده نمود.ی میفگیری کارایی بتن الیا( برای اندازه۲

 بی استفاده نمود.توان از آزمایش زمان ویگیری کارایی بتن الیافی می( برای اندازه۳

 توان از الیاف فوالدی استفاده نمود.می( برای ساخت بتن الیافی ۴

 1930ویرایش  5مبحث  -1گزینه 

 9و  1، 1بررسی گزینه 

 79مورد خ صفحه  0-1-9-14-5بند 

 0بررسی گزینه 

  71مورد ب صفحه  0-1-9-14-5بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 نده ضروریشواستفاده در میراگرهای تسلیم خصوصیات زیر برای فوالد مورد یک ازکدام -11

 است؟

 استفاده در میراگرها باید زیاد باشد.  مقدار کرنش نهایی فوالد مورد (1

 استفاده در میراگرها باید زیاد باشد.  وردم( مقدار مقاومت تسلیم فوالد ۲

عضای ا استفاده در میراگرها باید بیش از مقاومت تسلیم فوالد ( مقدار مقاومت تسلیم فوالد مورد۳

 ای باشد.اصلی سازه

برابر مقاومت تسلیم  ۲/1 تر ازاستفاده در میراگرها نباید بیش کششی نهایی فوالد مورد ( مقاومت۴

 ها باشد.آن

 1930ویرایش  5مبحث  -1گزینه 

  173صفحه  1-19-1-پبند  1پیوست 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 ؟ نیستیک از عبارات زیر در خصوص انبار کردن سیمان صحیح کدام -1۲

بعد از  روز ۴5درصد حداکثر  91ا رطوبت نسبی بیش از ای باید در مناطق بهای کیسه( سیمان1

 تولید مصرف شوند. 

وان تدرصد حداکثر تعداد کیسه سیمان که می 91( در مناطق شرجی با رطوبت نسبی بیش از ۲

متر تجاوز نکند  ۲/1 ها ازپاکت است مشروط بر این که ارتفاع کل آن 8هم انبار کرد  بر روی

 ه هم چسبانده شده باشد.های سیمان بو باید کیسه

 611متر از دیوارها و میلی ۳11های سیمان باید حداقل ( در مناطق خشک و شرجی کیسه۳

 متر از سقف فاصله داشته باشد.میلی

پاکت  1۲توان بر روی هم انبار کرد ( در مناطق خشک حداکثر تعداد کیسه سیمان که می۴

 های سیمان بهتر تجاوز نکند و باید کیسهم 8/1 زها امشروط بر این که ارتفاع کل آن باشدمی

 .باشد هم چسبانده شده

 1930ویرایش  5مبحث  -0گزینه 

 1بررسی گزینه 

 19صفحه  19-1-0-1-5بند 

 0و  1بررسی گزینه 

 11صفحه  3-1-0-1-5بند 

 9بررسی گزینه 

 11صفحه  11-1-0-1-5بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 تمانی صحیح است؟یک از موارد زیر در خصوص مصالح ساخکدام -1۳

 باید مرطوب نگه داشته ،روز پس از مصرف 7های آهکی حداقل تا آوری مالت( برای عمل1

 شوند.

 این در غیر ،وز از تاریخ تولید باید مصرف شودر 91شده در سیلو، حداکثر ( سیمان نگهداری۲

 .صورت تحت هیچ شرایطی قابل استفاده نیست

 تر از آهک دولومیتی است.زمی کمات منیزیم آهک منین( میزان کرب۳

 زدگی عملکرد مطلوبی ندارد.( مالت باتارد در برابر سرما و یخ۴

 1930ویرایش  5مبحث  -9گزینه 

 1بررسی گزینه 

 11صفحه  5-9-9-1-3

 1بررسی گزینه 

 10صفحه  5-1-0-1-7

 9بررسی گزینه 

 15صفحه  1-1-1-9-5بند 

 0بررسی گزینه 

 99صفحه  19-1-1-5-5بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 های آن صحیح است؟یک از عبارات زیر در مورد گچ و فرآوردهکدام -1۴

 های غیرباربر و جداگرها استفاده کرد.ارتوان در آجرچینی دیو( را می2C( مالت گچی )1

 .در مجاورت بتن به کار برد توان مستقیماً( در نقاط مرطوب، گچ را می۲

 یست.بندی گچ مجاز ندار برای بستهکشپروپیلنی روهای پلیکیسه ی( در هیچ شرایط۳

 ( استفاده از اندود گچ گیپتون بر روی سطوح بتنی مجاز نیست.۴

 1930ویرایش  5مبحث  -1گزینه 

 1بررسی گزینه 

 11صفحه  1-0-5جدول 

 1بررسی گزینه 

 17صفحه  1-5-9-5بند 

 9بررسی گزینه 

 11صفحه  9-0-0-5بند 

 0بررسی گزینه 

 19صفحه  1-1-0-5بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

نجام ا ندارد و شونده موضوعیتخودمتراکمخصوص بتن آزمایشات زیر در از یککدام -15

 ؟شودنمی

 شکل  L( جعبه 1

 ذ( آزمون نفو۲

 ( آزمون میزان جداشدگی ایستایی۳

 ( تعیین روانی به روش اسالمپ۴

 1930ویرایش  5مبحث  -0گزینه 

 79صفحه  مورد ب 5-1-9-14-5بند 

های سنجش خصوصیات بتن یکی از آزمایش جریان اسالمپگیری نامه، اندازهمطابق آیینتوجه شود که 

 به روش اسالمپ خیر. روانیباشد، امّا تعیین شونده میخودمتراکم
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 ای از سازه اصلی )دیوار غیرپیوسته( کدام عبارتبرای جداسازی دیوارهای غیرسازه -16

 است؟ صحیح

 تر باشد.کم mm 25سقف نباید از  ( فاصله جداسازی دیوار تا1

۲ )25 mm متر مناسب است. ۲/۳ه های سازه با ارتفاع طبقفاصله جداسازی دیوار تا ستون 

 ضد نگس پذیر مناسب نظیر پشمف سازه باید توسط مواد تراکماز کدیوارها  ( جداسازی۳

 رطوبت باشد.

د ندهمین پوشش طبقه 5بتنی  که تمام ارتفاع طبقه یک ساختمانرا ( دیوارهای خارجی ۴

 شود. سازی اثرات آن در سازه دیدهمود ولی باید با مدلنتوان جداسازی ندیوار کوتاه( می)

 0، پیوست 0ویرایش  1144استاندارد  -1گزینه 

 1و  1بررسی گزینه 

 0صفحه  9-1-1-0-1-0بند پ 

 0صفحه  1-1-1-0-1-0بند پ 

ارتفاع کف  41/4ها به اندازه ها( از ستونخارجی و داخلی )تیغهارهای بند، فاصله جداسازی دیو دو مطابق این

مدت تیر رازمتر و حداکثر خیز دمیلی 15ترین دو مقدار تا کف طبقه و فاصله جداسازی از سقف برابر با بیش

 باشد.می

 بنابراین:

 متر نخواهد بود.میلی 15تر از وقت کماز سقف هیچ دیوارها فاصله جداسازی -1

 باشد.می mm 32 = 3200 × 0.01متر برابر  1/9های با ارتفاع از ستون دیوارها فاصله جداسازی -1

 9بررسی گزینه 

 9صفحه  1-1-0-1-0بند پ 

 0صفحه  9-1-1-0-1-0بند پ 

 5صفحه  1-1-0-1-0بند پ 

 0صفحه  1-1-1-0-1-0بند پ 

 .ناسب از قبیل پشم سنگ ضد رطوبت پر شودپذیر مباید توسط مواد تراکم قابفواصل جداسازی دیوارها از 

ه ک جدا شوند و تنها وجهی از دیوار سقفو  هاستوندیوارها باید از سه وجه از ، ابق این بندهامطدقت شود که 

 باشد.می کف سازهشود، اتصال دیوار با از سازه جدا نمی

 0بررسی گزینه 

 0و  9صفحه  1-1-1-0-1-0بند پ 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

ک یار آب زیرزمینی بر سازه، جهت بارگذاری سازه لحاظ نمودن کدامصورت وجود فشدر -17

 بار و مقاومت صحیح است؟ موارد زیر، در طراحی به روش ضرایب از

 صورتی که اثر این بار در جهت افزودن به اثرات دیگر بارها باشد، باید با ضریب یک در ( در1

 ترکیب بارها منظور شود.

 ر در جهت کاهش اثرات دیگر بارها باشد و بار فشار آب زیرزمینی بهصورتی که اثر این با( در۲

 در ترکیب بارها منظور شود. 6/1 باید با ضریب ،باشد صورت دائمی

صورتی که اثر این بار در جهت کاهش اثرات دیگر بارها باشد و بار فشار آب زیرزمینی به ( در۳

 ا منظور شود.در ترکیب باره 9/1 صورت دائمی باشد، باید با ضریب

در  ۴/1 صورتی که اثر این بار در جهت افزودن به اثرات دیگر بارها باشد، باید با ضریب( در۴

 .ترکیب بارها منظور شود

 1931ویرایش  0مبحث  -9گزینه 

 0و  1های بررسی گزینه

  11صفحه  1-ت مورد 1-9-1-0بند 

 9و  1های بررسی گزینه

 11صفحه  1-مورد ت 1-9-1-0بند 

 

  

انه
جو

ی 
زش
مو
ه آ
رو
گ

http://www.javaneacademy.ir/


www.javaneacademy.ir  
 

 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

دار با پوشش فلزی بدون مانع برای لغزش و ریزش برف با زاویه ده درجه و یک بام شیب -18

(. اگر هنگام اجرا تصمیم به تغییر لحالت اوّاست ) شده طراحی  1.2h C= ط دمایییضریب شرا

 ، کدام گزینه درشود )حالت دوم( گرفته های پوشش آسفالتیفلزی به ورقهاز پوشش بام 

 است؟ صحیحشیب  خصوص ضریب

 برابر واحد است. ر هر دو حالت یکسان ود sCمقدار ضریب  شیب  (1

 ل بیش از ضریب شیب در حالت دوم است.در حالت اوّ sCمقدار ضریب  شیب  (۲

 . کمتر از ضریب شیب در حالت دوم استل  در حالت اوّ sCمقدار ضریب  شیب  (۳

 برابر صفر است. وحالت یکسان  ر هر دود sCب ضریب  شی ( مقدار۴

 1931ویرایش  0مبحث  -1گزینه 

 51صفحه  1-0-7-0و بند  54صفحه  0-7-0بند 

 حالت اوّل:

Ch پوشش فلزی )سطح بام لغزنده(، سطح بام بدون مانع،  = 1.2← α0 = 15° 

α = 10° < α0 = 15° → Cs = 1 

 :دومحالت 

Ch انع، لغزنده(، سطح بام بدون مغیر)سطح بام  آسفالتیپوشش  = 1.2← α0 = 45° 

α = 10° < α0 = 45° → Cs = 1 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

داخلی مطابق شکل  در یک ساختمان فلزی با سقف تیرچه و بلوک موقعیت اولیه دیوار -19

درجه  91است. اگر به علت تغییر در معماری نیاز به دوران این دیوار به اندازه  داده شده نشان

بت به وضعیت اولیه دیوار باشد و جهت تیرریزی تغییر نکند، در نس ABCDچشمه  حول مرکز

در حالت  BCشده تقریبی بیشینه فقط ناشی از وزن دیوار روی تیر  خصوص نسبت لنگر ایجاد

 ل نسبت به حالت دوم با فرض مفصلی بودن اتصال تیرها کدام گزینه صحیح است؟اوّ

1 )𝐌𝟏

𝐌𝟐
= 𝟎. 𝟓 

۲ )𝐌𝟏

𝐌𝟐
= 𝟏 

۳ )𝐌𝟏

𝐌𝟐
= 𝟐 

۴ )𝐌𝟏

𝐌𝟐
= 𝟒 

 1931ویرایش  0مبحث  -9گزینه 

 17صفحه  9-9-0بند 

 11صفحه  1-1-5-0بند 

 با توجه به جهت تیرریزی توزیع وزن دیوار به دو صورت زیر است:

. با چرخش دیوار شوداعمال می BCدر حالت اوّل، نصف وزن دیوار به صورت یک بار متمرکز به مرکز تیر 

 کند.اثر می BCدرجه در حالت دوم، نصف وزن دیوار به صورت بار گسترده خطی بر طول تیر  34به اندازه 

 کنیم.فرض می Hدیوار را  ارتفاعو  L را ، طول دیوارw را وزن یک مترمربع دیوار

 حالت اوّل:

 
 

P = w × H × L ×
2

4
= w × H × 4 ×

2

4
= 2w. H 

 

M1 =
P. l

4
=

2w. H × 4

4
= 2w. H 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 حالت دوم:

 
q = w × H ×

2

4
= 0.5w. H 

 

M2 =
q. l2

8
=

0.5w. H × 42

8
= w. H 

 

→
M1

M2
=

2w. H

w. H
= 2 

 

نامه، اگر  . مطابق آیین)وزن هر مترمربع سطح دیوار( داده نشده است wتوجه شود که در این سوال مقدار 

w ≤ 2 kN/m2ر شود. این سؤال ده یا مرده( بر سازه اعمال می، اثر دیوار به صورت بار گسترده سطحی )زند

wواقع با فرض  > 2 kN/m2  حل شده است. با این فرض بار دیوار در محل واقعی خود و به صورت گسترده

 خطی )مرده( اعمال شده است.

ن اداند. خواهشمندیم داوطلبین عزیز در زمپتانسیل این سؤال را برای حذف شدن متوسط میآموزشگاه جوانه 

 مقرر برای اعتراض، حتماً به این سؤال توجه ویژه داشته باشند.
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

یافته ندر پالن بام ساختمانی، ارتفاع آب مازاد به واسطه جریان طرح روی بام تغییرشکل -۲1

برابر ارتفاع هیدرولیکی باشد، کدام  ۴است. چنانچه در این بام ارتفاع استاتیکی  mm 20 برابر

 ؟ان بر حسب پاسکال استگزینه معرف بار بار

1 )1/1 

۲ )11 

۳ )111 

۴ )1111 

 1931ویرایش  0مبحث  -0گزینه 

 00صفحه  0-1-0بند 

R                                            آید:دست میبه روبروبار )وزن( کل آب باران از رابطه  = 0.01(ds + dh) 

 
sd هانه ورودی شبکه تخلیه آب باران فرعی در زمانی که شبکهنیافته تا د= ارتفاع آب روی بام تغییرشکل 

اختالف ارتفاع زهکش فرعی )ثانویه( تا زهکش اصلی تخلیه آب باران اصلی مسدوده است. به عبارت دیگر، 

 .گویندرا ارتفاع استاتیکی می

hd بکه تخلیه هانه ورودی شواسطه جریان طرح، که در باالی دنیافته به= ارتفاع آب مازاد بر روی بام تغییرشکل

اختالف ارتفاع سطح آب تا ورودی زهکش فرعی را شود. به عبارت دیگر، آب باران فرعی در نظر گرفته می

 .گویندارتفاع هیدرولیکی می

 باشد.می مربعبر حسب کیلونیوتن بر متر Rمتر و بر حسب میلی hdو  sdتوجه شود که در رابطه باال، 
dh = 20 mm 

 

ds = 4 × dh = 4 × 20 = 80 mm 
 

→ R = 0.01(80 + 20) = 1 kN/m2 

ه طول یک ب یک پاسکال، فشاری است که توسط نیرویی به بزرگی یک نیوتن به صورت عمود بر مساحتی

Pa 1  :دشوربع اعمال میممتر = 1 N/m2 

 است. بنابراین: N 1000برابر با   kNدانیم که هر می تبدیل کنیم.  N/𝑚2را به   kN/𝑚2بنابراین باید 
1 kN/m2 = 1 × 1000 N/m2 = 1000 N/m2 

 

تهیه کرده است که در  تبدیل واحدیک کلیپ رایگان جهت آموزش جامع مفاهیم  ،گروه آموزشی جوانه

 باشد.صفحه اینستاگرام، کانال تلگرام و وبسایت جوانه در دسترس شما عزیزان می
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

متر، نسبت به گودبرداری  ۲1اری با عمق بیش از یک از موارد زیر در مورد گودبردکدام -۲1

 ؟نیستمتر صحیح  ۲1تر از کم با عمق

 درصد افزایش پیدا کند. ۲1ها باید شکل( مقادیر مجاز تغییر1

 درصد افزایش پیدا کند. ۲1( ضریب اطمینان پایداری باید ۲

 درصد افزایش پیدا کند. ۲1( ضریب اطمینان مقاومتی باید ۳

 درصد افزایش پیدا کند. 51ها باید ه( تعداد گمان۴

 1044ویرایش  7مبحث  -1گزینه 

  91صفحه  1-9-9-7بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

متر برآورد شده باشد اما در حین  15هرگاه عمق گمانه طبق محاسبات برای یک ساختمان  -۲۲

تواند متری به بستر سنگی برخورد شود، حداقل عمق گمانه چه مقدار می 8گمانه در عمق  حفر

 د؟باش

 .متر کافی است 8( با توجه به برخورد با الیه سخت همان 1

 .متر تقلیل یابد 11تواند به ( حداقل عمق گمانه می۲

 .متر باشد 15( در هر صورت باید عمق گمانه ۳

 متر تقلیل یابد. 11تواند به ( حداقل عمق گمانه می۴

 1044ویرایش  7مبحث  -1گزینه 

 11صفحه مورد پ  7-1-1-9-1-7بند 

ر شود. نفوذ تتواند کماگر قبل از رسیدن به عمق نهایی گمانه، به بستر سنگی برخورد شود، عمق گمانه می

 متر در بستر سنگی ضروری است. 9حداقل 

متر  9متری به بستر سنگی برخورد شده است. اگر با نفوذ  1با توجه به صورت سؤال، حین حفر گمانه در عمق 

گمانه  تر برایتوان از حفاری بیش، میماکان این بستر سنگی وجود داشته باشد، کمتر( 11)مجموعاً  دیگر

 نظر کرد.صرف
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 یک از عبارات زیر درخصوص گودبرداری صحیح است؟کدام -۲۳

زیاد  همواره دارای خطر بدون ساختمان موجود همجوار، و c/hh˂0.5ا بمتر  ۴ گودهای زیر (1

 .هستند

 ه ووقت و پیوستزیاد، همواره باید به صورت تمام داری با خطر( نظارت بر عملیات گودبر۲

 .توسط ناظر ژئوتکنیک ذیصالح باشد

 .عهده شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصالح است به( مسئولیت طراحی گود همواره ۳

ثیر أطبقه موجود بر روی سطح زمین در حوزه ت 11متر مجاور یک ساختمان  5( گود به عمق ۴

 دارای خطر زیاد است.، 1.5c/hh=با گود و ناپایداری 

 1044ویرایش  7مبحث  -1گزینه 

 1بررسی گزینه 

  90صفحه  1-9-7جدول 

 مظابق جدول، خطر این گود معمولی است.

 1بررسی گزینه 

 95صفحه  11-0-9-9-7بند 

 9بررسی گزینه 

 95و  90صفحه  14-0-9-9-7و  3-0-9-9-7، 1-0-9-9-7بند 

، مسئولیت طراحی گودبرداری بر عهده مهندس طراح ساختمان )مهندس محاسب( در گودهای با خطر معمولی

 خواهد بود.

 0بررسی گزینه 

 90صفحه  0-0-9-9-7بند 

 تر(، خطر این گود بسیار زیاد است.طبقه و بیش 1طبقه )ساختمان  14به علت همجواری گود با یک ساختمان 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 ؟نیسترت صحیح در خصوص برنامه پایش گودبرداری کدام عبا -۲۴

 مسئولیت پردازش و اعالم خطر به عهده پیمانکار پایش است. (1

 ( مسئولیت تهیه برنامه پایش گود به عهده طراح گودبرداری است.۲

 ( مسئولیت اجرای پایش و قرائت به عهده پیمانکار پایش است.۳

 ( مسئولیت نظارت بر حسن انجام مراحل پایش به عهده طراح گودبرداری است.۴

 1044ویرایش  7مبحث  -0گزینه 

  91صفحه  0-7-9-7بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 متر است. ۳بوده و ارتفاع طبقات  ثانیه مفروض 8/1 ساختمان بنایی مسلح با زمان تناوب -۲5

دام گزینه دو سرگیردار به کمکان جانبی نسبی مجاز طبقات با فرض دیوارهای حداکثر تغییر

 تر است؟نزدیک

1 )20 mm 

۲ )16 mm 

۳ )12 mm 

۴ )8 mm 

 1931ویرایش  1مبحث  -1گزینه 

 07صفحه  1-1-1-0-1بند 
T = 0.8 sec > 0.7 sec → ∆a= 0.8 × 0.007hs = 0.8 × 0.007 × 3000 = 16.8 mm  
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

در صورتی که بخواهیم از واحد مصالح بنایی مطابق شکل زیر از بلوک سیمانی در منطقه  -۲6

استفاده کنیم، حداقل ضخامت قابل قبول  ایی زلزله زیاد برای دیوارهای سازهنسب با خطر

 است( mm 200تر است؟ )ارتفاع بلوک یک از مقادیر زیر نزدیک( به کدامt) بلوک

1 )35 mm 

۲ )40 mm 

۳ )60 mm 

۴ )75 mm 

 1931ویرایش  1مبحث  -1گزینه 

  94صفحه  1مورد  0-1-1-1بند 

 مجاز است. 1ای فقط استفاده از واحدهای مصالح بنایی نوع با توجه به این بند، برای دیوارهای سازه

 94صفحه  1-1-1جدول 

 :1سیمانی نوع  الف( کنترل حجم فضاهای خالی نسبت به حجم کل در بلوک

0.35 < حجم فضاهای خالی نسبت به حجم کل ≤ 0.5 

حجم فضاهای خالی نسبت به حجم کل =
[(200 − 2t) × (

400
2 − 1.5t)] × 2 × h

200 × 400 × h
 

 

=
[(200 − 2t) × (200 − 1.5t)] × 2

80000
=

(40000 − 700t + 3t2) × 2

80000
 

 

= 1 − 0.0175t + 0.000075t2 
 

→ 0.35 < 1 − 0.0175t + 0.000075t2 ≤ 0.5 
:1حل معادله درجه   

→ 33.34 mm < t ≤ 46.35 mm 
 :1سیمانی نوع  ( کنترل حجم هر فضای خالی نسبت به حجم کل در بلوکب

حجم هر فضای خالی نسبت به حجم کل ≤ 12.5% 

حجم هر فضای خالی نسبت به حجم کل =
(200 − 2t) × (

400
2 − 1.5t) × h

200 × 400 × h
 

 

=
[(200 − 2t) × (200 − 1.5t)]

80000
=

(40000 − 700t + 3t2)

80000
 

 

= 0.5 − 0.00875t + 0.0000375t2 
 

→ 0.5 − 0.00875t + 0.0000375t2 ≤ 0.125 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 

→ 0.375 − 0.00875t + 0.0000375t2 ≤ 0 
 

→ t ≤ 56.57 mm 
ها در هر امتداد نسبت به کل طول یا عرض در همان امتداد در ها و پوستهمجموع ضخامت جان کنترل پ(

 :1بلوک سیمانی نوع 
2t

200
≥ 30% →

2t

200
≥ 0.3 → t ≥ 30 mm 

 

3t

400
≥ 30% →

3t

400
≥ 0.3 → t ≥ 40 mm 

 یرد:گبر میشده را در های انجامبنابراین ضخامت بلوک سیمانی اگر در بازه زیر قرار گیرد، همه کنترل
40 mm ≤ t ≤ 46.35 mm 

متر میلی 95/00متر و حداکثر میلی 04مطابق توضیحات داده شده، حداقل ضخامت قابل قبول بلوک سیمانی 

 باشد.می

مده از دست آترین مقدار ضخامت بهدر کلید رسمی منتشر شده از طرف دفتر مقررات ملّی ساختمان، بیش

 به عنوان پاسخ صحیح انتخاب شده است. 9متر، در نظر گرفته شده و گزینه میلی 57/50باال، یعنی  هایکنترل

داند. خواهشمندیم داوطلبین عزیز در زمان مقرر پتانسیل این سؤال را برای حذف شدن باال میآموزشگاه جوانه 

 برای اعتراض، حتماً به این سؤال توجه ویژه داشته باشند.
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 ح را تحتهای ساده در یک ساختمان بنایی مسلّگاهه با تکیهندو دهاتیر پیوسته )سراسری(  -۲7

 ۴11و عمق مؤثر تیر  متر ۴/6ها ل دهانهیکنواخت در نظر بگیرید. طو بار ثقلی گسترده تقریباً

، اشدمقدار لنگر خمشی برابر صفر ب گاه انتهاییمتری از تکیه 5باشد. چنانچه در فاصله متر میمیلی

یک از مقادیر گاه میانی به کدامشده از تکیهدادهی خمشی منفی ادامهفاصله میلگردهاحداقل 

 (ناچیز است هاگاهعرض تکیهتر است؟ )فرض کنید زیر نزدیک

1 )2.8 m 

۲ )2.20 m 

۳ )1.8 m 

۴ )1.4 m 

 1931ویرایش  1مبحث  -9گزینه 

  71صفحه  1مورد  1-9-0-0-1بند 

 
 xگاه در آن سوی نقطه عطف = ی در تکیهطول ادامه داده شده میلگردهای خمشی منف

x ≥ max {d ,
ln

16
} = max {0.4 ,

6.4

16
= 0.4} → x ≥ 0.4 mm 

 

l = 1.4 + x 
 

→ l ≥ 1.4 + 0.4 → l ≥ 1.8 m 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 ؟نیستهای بنایی صحیح کدام عبارت در خصوص مصالح مورد استفاده در ساختمان -۲8

درصد  15تر از اید کمآب مانند آجر نما، ب تهای در مجاور( درصد جذب آب برای آجر1

 باشد.

 مگاپاسکال باشد. 5ای باید حداقل ازهس( مقاومت فشاری آجر در اعضای ۲

 مگاپاسکال باشد. 15تر از ( مقاومت فشاری سنگ در عضو بنایی باربر نباید کم۳

 متر است.میلی ۲1چه حداقل خالی سقفی بر روی تیرگاه بلوک تو( عرض تکیه۴

 1931ایش ویر 1مبحث  -1گزینه 

 1بررسی گزینه 

 91صفحه  7مورد ت قسمت  1-0-1-1-1بند 

 1بررسی گزینه 

 91صفحه  0مورد ت قسمت  1-0-1-1-1بند 

 9بررسی گزینه 

 95مورد ب صفحه  9-0-1-1-1بند 

 0بررسی گزینه 

 90صفحه مورد ب  9-0-1-1-1بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

𝐟𝐦ایی واحد بن همقاومت فشاری مشخص -۲9
و  MPa 7ری ر رسی با مقاومت فشابرای دیوار آج ′

 آزمایش شوند بدون انجامکه با مالت قوی ساخته می MPa 13 لوک سیمانی با مقاومت فشاریب

 د؟شوزده می ترتیب چه مقدار تخمین به

 مگاپاسکال 11و   5/۳ (1

 مگاپاسکال 1۳و  8/۲( ۲

 مگاپاسکال 1۳و   5/۳  (۳

 مگاپاسکال 11و  8/۲( ۴

 1931ویرایش  1مبحث  -0گزینه 

  00صفحه  5-1-1و  0-1-1جدول 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 دو الیه آرماتور استفاده شده است. حداکثر از mm 300 خامتآرمه به ضدر یک دال بتن -۳1

 ت؟تر اسیک از مقادیر زیر نزدیکشدگی به کدامفاصله مجاز آرماتورهای حرارتی و جمع

1 )350 mm 

۲ )300 mm 

۳ )250 mm 

۴ )200 mm 

 1933ویرایش  3بحث م -1گزینه 

  900صفحه  5-0-13-3بند 
S ≤ min{5h , 350 mm} → S ≤ min{5 × 300 = 1500 , 350 mm} → S ≤ 350 mm 

 

→ Smax = 350 mm 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

ه ای متوالی از یک محل بنتایج حاصل از آزمایش مقاومت بتن برای سه نمونه استوانه -۳1

رزیابی بول اق ری بتن قابلبرای آنکه مقاومت فشا .مگاپاسکال است ۲۲و  5/۲6، 5/۲7ترتیب 

𝐟𝐜ر قدامکارگیری هرگونه الزامات تکمیلی، حداکثر اساس همین اطالعات و بدون به شود، بر
′ 

 های زیر است؟یک از گزینهطابق با کدامم

1 )25 MPa 

۲ )24 MPa 

۳ )23 MPa 

۴ )22 MPa 

 1933ویرایش  3مبحث  -1گزینه 

 014صفحه مورد ب  9-11-11-3بند 

 اوّل:شرط 
27.5 + 26.5 + 22

3
≥ fc

′ → fc
′ ≤ 25.33 MPa 

 شرط دوم:

min{27.5 , 26.5 , 22} ≥ 0.9fc
′ → 22 ≥ 0.9fc

′ → fc
′ ≤ 24.44 MPa 

 014مورد پ صفحه  9-11-11-3بند 

میلی ، بدون انجام هرگونه اقدامات تکتوان بتن راتنها با برقراری شرط دوم میتوجه کنید که طبق این بند، 

 باشد.. بنابراین عمالً کنترل شرط اوّل الزامی نمیای پذیرفتاز نظر سازه ،دیگر

 باشد.مگاپاسکال می 10 حدوداً بنابراین حداکثر مقاومت فشاری مشخصه بتن
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 ۲1 مجدد، درصورتی که قطر میلگرد کردن یک آرماتور به صورت خمشدر آزمایش خم -۳۲

خمش برگشت و قطر فک  اویه خمش اولیه و میزان زاویهباشد، ز S340متر و ردة آرماتور میلی

 ؟استیک از موارد زیر خمش به ترتیب کدام

 mm 100و  ⁰70، ⁰180( 1

 mm 40و  ⁰90، ⁰180( ۲

 mm 100و  ⁰70، ⁰90( ۳

 mm 60و  ⁰20، ⁰09( ۴

 1933ویرایش  3مبحث  -0گزینه 

 010صفحه  3-11-3جدول 

قطر فک خمش

قطر اسمی میلگرد
= 3 →

قطر فک خمش

20
= 3 → قطر فک خمش = 60 mm 

 010مورد ب صفحه  9-9-11-11-3بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

رید های کللت آلودگی به یونای و به عصورتی که خوردگی آرماتورها از نوع حفرهدر -۳۳

 خصوص دوام سازه بتنی صحیح است؟ یک از عبارات زیر درکدامباشد، 

 ر، قابل استفاده است.فشاپاشی و یا آب پرزدایی با ماسه( بعد از زنگ1

 فشار، قابل استفاده است.زدایی با آب پرفقط بعد از زنگ (۲

 گیری این آرماتورها اجتناب نمود.کارباید از به (۳

 کشی قابل استفاده است.زدایی با برس یا فرچهفقط بعد از زنگ (۴

 1933ویرایش  3مبحث  -9گزینه 

  519صفحه  1-1-14-1پ-3بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 های بتنی کدام عبارت صحیح است؟صوص استفاده از آرماتور در سازهخ در -۳۴

 رای برش اصطکاک مجاز است.ب S550( استفاده از آرماتورهای 1

 دیوار برشی ویژه مجاز است.در  S420جوشی استفاده از شبکه آجدار ( ۲

 های خمشی معمولی مجاز است.ز آرماتورهای ساده در تیرهای قاباستفاده ا( ۳

 های قاب خمشی ویژه مجاز است.ورهای ساده به عنوان دورپیچ ستونتفاده از آرماتاس (۴

 1933ویرایش  3مبحث  -0گزینه 

 1بررسی گزینه 

 01صفحه  0-0-3جدول 

 باشد.می S420برای برش اصطکاک حداکثر رده آرماتورها 

 1بررسی گزینه 

 01صفحه  0-0-3جدول 

ای ویژه و کلیه اجزای دیوارهای های لرزهآجدار جوشی به جز قاب جدول، استفاده از شبکه ]1[مطابق توضیح 

 .S550یر موارد مجاز است، البته با حداکثر رده ای ویژه، در سالرزه

 9بررسی گزینه 

 00صفحه  1-1-0-3بند 

 0بررسی گزینه 

 03صفحه  5-0-3جدول 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 ند نظارت مداوم است؟های بتنی نیازمیک از عملیات زیر در هنگام اجرای سازهکدام -۳5

 کاشتن مهارهای چسبی برای مقابله با کشش دائم (1

 یک از اعضاآوردن بتن و مدت آن برای هرروش عمل (۲

 هاهای موقت بعدی آنها و پایهکردن و برداشت قالببرپا (۳

 شده در بتنگذاریهای بتنی و نصب قطعات جایگذاری تمام قسمتآرماتور (۴

 1933ویرایش  3مبحث  -1گزینه 

  011صفحه  1-9-19-11-3بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

ها فاصله آزاد ستون گردد.احداث می ۴پذیری متوسط در خاک نوع یک سازه با شکل -۳6

باشد،  تیرهایی در سازه تعبیه شده چنانچه در تراز شالوده ها منفرد هستند.متر و شالوده 11برابر 

 ای در نظر گرفته شود؟لرزه تواند به عنوان کالفیک از تیرهای زیر میکدام

 mm 300و فاصله دورگیرها  mm 450، ارتفاع mm 450( عرض 1

 mm 225 و فاصله دورگیرها  mm 450ارتفاع ، mm 450عرض  (۲

  mm 300 و فاصله دورگیرها mm 500  ارتفاع، mm 450عرض  (۳

 mm 300 و فاصله دورگیرها  mm 500ارتفاع ، mm 500عرض ( ۴

 1933ویرایش  3 مبحث -1گزینه 

 047صفحه مورد الف  0-0-3-14-3بند 

cmin ≥ min {
ln

20
 , 450 mm} = min {

10000

20
= 500 mm , 450 mm} 

 

→ cmin ≥ 450 mm 

 047مورد ب صفحه  0-0-3-14-3بند 

𝑆 ≤ min {
cmin

2
 , 300 mm} = min {

450

2
= 225 mm , 300 mm} 

 

→ S ≤ 225 mm 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 ؟تنیسهای زیر صحیح یک از عبارتطرفه کدامهای یکهدرخصوص سیستم تیرچ -۳7

 توان با استفاده از آرماتور برشی افزایش داد.ها را میمقاومت برشی تیرچه (1

 متر است.میلی 751ها حداکثر فاصله آزاد بین تیرچه (۲

 در پایین هر تیرچه وجود حداقل یک عدد آرماتور ضروری است. (۳

ر شود، حداقل ضخامت دال بتنی فوقانی برابقالب موقت استفاده می هایی که ازدر سیستم (۴

 متر است.میلی ۴1

 1933ویرایش  3مبحث  -0گزینه 

 1بررسی گزینه 

 111صفحه  1-1-7-11-3بند 

 1بررسی گزینه 

  111صفحه  1-1-7-11-3بند 

 9بررسی گزینه 

 111صفحه  9-1-7-11-3بند 

 0بررسی گزینه 

 111صفحه  7-1-7-11-3بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 وصلهصورتی که طول (، درBدر یک قاب خمشی بتنی ویژه با وصله پوششی )از نوع  -۳8

متر باشد، در حالت کلی، حداقل طول آزاد قابل قبول  56/1 آرماتورهای طولی ستون برابر

 تر است؟یک از مقادیر زیر نزدیکستون به کدام

 متر 875/1( 1

 متر ۳۴/۲( ۲

 متر ۳( ۳

 متر 9/۳( ۴

 1933ویرایش  3مبحث  -9ه گزین

 097صفحه  1-1-0-11-3بند 
lst = 1.3ld → 1.56 = 1.3 × ld → ld = 1.2 m 

 900صفحه  9-1-9-0-14-3بند 

 ای انتخاب شوند که رابطه زیر برقرار باشد:در طول آزاد ستون، آرماتورهای طولی ستون باید به گونه

1.25ld ≤
lu

2
 

→ 1.25 × 1.2 ≤
lu

2
→ lu ≥ 3 m 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 911×811پذیری متوسط، ستونی به ابعاد ازه بتنی از نوع قاب خمشی با شکلدر یک س -۳9

متری میلی 811تواند به گوشه ضلع که می (wb(بتنی  متر موجود است. حداقل عرض تیرمیلی

 یکشود، به کدام ای در نظر گرفتهآن مطابق شکل زیر متصل گردد و به عنوان تیر مقاوم لرزه

 تر است؟از مقادیر زیر نزدیک

1 )350 mm 

۲ )400 mm 

۳ )450 mm 

۴ )500 mm 

 1933ویرایش  3مبحث  -1گزینه 

  959صفحه  1-1-1-5-14-3بند 

 
e ≤

b1

4
=

800

4
= 200 

 

e =
800

2
−

bw

2
= 400 − 0.5bw 

 

→ 400 − 0.5bw ≤ 200 → 0.5bw ≥ 200 → bw ≥ 400 mm 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

متر، از میلی ۳1و  ۲5های ب یا اتصاالت گونیا دو ورق به ضخامتدر درزهای لب به ل -۴1

شیاری مذکور  قبول جوش است. حداکثر تحدب قابل شیاری با نفوذ کامل استفاده شده جوش

 تر است؟یک از مقادیر زیر نزدیکبه کدام

1 )1.6 mm 

۲ )2.5 mm 

۳ )3 mm 

۴ )5 mm 

 1931ویرایش  14مبحث  -9گزینه 

  110صفحه  1-0-0-0-14بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

قبول برای این جوش  قابل است. حداکثر گرده اجرا شدهmm 30 جوش گوشه با ساق  -۴1

 تر است؟یک از مقادیر زیر نزدیککدامبه 

1 )6 mm 

۲ )5 mm 

۳ )4 mm 

۴ )3 mm 

 1931ویرایش  14مبحث  -1گزینه 

  117صفحه  1-0-14شکل 

L = 30 mm ≥ 25 mm → حداکثر گرده = 5 mm 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

های با سیستم تیرچه تواند برای سقفهای زیر با ابعاد نشان داده شده مییک از قالبکدام -۴۲

 کار برده شود؟طرفه بهدو

 

1) 

 

۲) 

 

۳) 

 

۴) 

 

 1933ویرایش  3مبحث  -1گزینه 

 0و  1بررسی گزینه 

 179صفحه  1-1-1-14-3بند 

 متر باشد.میلی 144عرض تیرچه باید حداقل 

 179صفحه  0-1-1-14-3بند 

 .باشدمتر میلی 754حداکثر باید ها فاصله آزاد بین تیرچه

 9بررسی گزینه 

برابر عرض حداقل تیرچه باشد. بنابراین در این گزینه حداکثر ارتفاع کل  5/9ارتفاع کل تیرچه باید حداکثر 

 باشد. mm 350 = 100 × 3.5تیرچه باید 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 .ر شکل زیر ارائه شده در حال ساخت استهای سازه که دیک دال بتنی مطابق با نقشه -۴۳

باشد، حداکثر و حداقل  mm 30 در صورتی که مقدار پوشش بتن روی آرماتورها در نقشه ها

( در هنگام ساخت yمقدار فاصله مرکز آرماتورهای الیه داخلی تحتانی تا سطح زیرین دال )

 را مجاز شمرده شود؟ی ساختمان خطای اجچه مقدار باشد تا مطابق مبحث نهم مقررات ملّ

1 )𝟑𝟖 𝐦𝐦 ≤ 𝐲 ≤ 𝟓𝟖 𝐦𝐦 

۲ ) 𝟑𝟓 𝐦𝐦 ≤ 𝐲 ≤ 𝟔𝟏 𝐦𝐦 

۳ ) 𝟑𝟖 𝐦𝐦 ≤ 𝐲 ≤ 𝟔𝟏 𝐦𝐦 

۴ ) 𝟑𝟓 𝐦𝐦 ≤ 𝐲 ≤ 𝟓𝟖 𝐦𝐦 

 1933ویرایش  3مبحث  -9گزینه 

 071صفحه  5-11-3جدول 

d = 300 mm > 200 mm → رواداری کاور = min {−13 mm , −
Cover

3
} 

→ رواداری کاور = min {13 mm ,
30

3
= 10 mm} → رواداری کاور = 10 mm 

 

Cover = 30 mm → Coverبا رواداری = 30 − 10 = 20 mm 

طای باشد. یعنی به علت خ، این رواداری در جهت کاهش پوشش بتن میدقت شود که با توجه به عالمت منفی

طابق جدول، ن مهمچنی متر اجرا کرد.میلی 94از مقدار  ترمتر کممیلی 14توان اجرا، پوشش بتن را حداکثر می

  باشد. متر میمیلی 19تواند دارای رواداری حداکثر مقطع نیز می ارتفاع

𝑦min = Coverبا رواداری + dv +
db

2
= 20 + 12 +

12

2
= 38 mm 

 

𝑦max = Cover + dv +
db

2
+ 13 = 30 + 12 +

12

2
+ 13 = 61 mm 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

در طبقه mm 65 طبقه با ناشاقولی  ۴1یک ستون فوالدی کناری مربوط به یک ساختمان  -۴۴

 ی ساختمان:آخر مفروض است. براساس ضوابط مبحث دهم مقررات ملّ

 ( ناشاقولی به سمت هم داخل و هم نما مجاز است.1

 مجاز است.ناشاقولی به سمت داخل مجاز، اما سمت نما غیر( ۲

 مجاز است.ناشاقولی به سمت هم داخل و هم نما غیر( ۳

 مجاز، اما سمت نما مجاز است .ه سمت داخل غیرناشاقولی ب( ۴

 1931ویرایش  14مبحث  -1گزینه 

 111صفحه  3-0-14شکل 

متر میلی 54متر و به سمت نما میلی 75به باال حداکثر ناشاقولی به سمت داخل  90با توجه به این شکل، از طبقه 

 باشد.می
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 های زیر برای اتصال دو قطعه بهاز گزینه یکشده، کدامبا توجه به ضخامت قطعه سوراخ -۴5

قطر سوراخ  dشده و ضخامت قطعة سوراخ tدیگر با استفاده از جوش انگشتانه مناسب است؟ یک

 متر هستند(است. )همه ابعاد به میلی

1) =10t  20=وd  701=وS  702=وS 

۲) =10t  22=وd  1=08وS  2=010وS 

۳) =8t  18=وd  1=08وS  2=010وS 

۴ )=16t  24=وd  701=وS  2=08وS 

 1931ویرایش  14مبحث  -9گزینه 

 159صفحه  1مورد  9-1-3-1-14بند 
Dmin = t + 8 mm 
 

Dmax = min{Dmin + 3 mm , 2.25a} 

 159صفحه  9مورد  9-1-3-1-14بند 
S ≥ 4D 

 1بررسی گزینه 
S1 = S2 = 70 mm ≥ 4 × 20 = 80 mm     Not O.K. 

 1بررسی گزینه 
S1 = 80 mm , S2 = 100 mm ≥ 4 × 22 = 88 mm     Not O.K. 

 9بررسی گزینه 
S1 = 80 mm , S2 = 100 mm ≥ 4 × 18 = 72 mm     O.K. 
 

Dmin = 8 + 8 = 16 mm 
 

Dmax = min{16 + 3 = 19 mm , 2.25 × 8 = 18 mm} = 18 mm 
 

16 mm ≤ D = 18 mm ≤ 18 mm     O.K. 

 0بررسی گزینه 
S1 = 70 mm , S2 = 80 mm ≥ 4 × 24 = 96 mm     Not O.K. 

ود، شها رعایت نمیضابطه مربوط به حداقل فاصله مرکز به مرکز سوراخ 0و  1، 1های به علت اینکه در گزینه

ها جهت اطمینان از پاسخ، ضابطه قطر سوراخ 9باشد. در گزینه ها نمیدیگر نیازی به کنترل ضابطه قطر سوراخ

 نیز کنترل گردید.
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

برای تیرها از مقطع شکل زیر استفاده  BUEEPاز اتصال  در یک قاب خمشی فوالدی ویژه -۴6

ون به ست د و محل تشکیل مفصل پالستیک از برِقبول طول دهانه آزا است. مقدار قابلشده

 متر است.یک از مقادیر زیر است؟ در شکل ابعاد به میلیترتیب کدام

 مترمیلی ۴۲1متر و  8/۲( 1

 مترمیلی ۲71متر و  8/۲( ۲

 مترمیلی ۴۲1تر و م 8/۳( ۳

 مترمیلی ۲71متر و  8/۳( ۴

 1931ویرایش  14مبحث  -0گزینه 

 100صفحه  9مورد  9-19-9-14بند 

Sh = min {
d

2
 , 3bbf} = min {

540

2
= 270 mm , 3bbf = 3 × 200 = 600 mm} = 270 mm 

 107صفحه  10مورد  9-19-9-14بند 
ln

d
≥ 7 →

ln

540
≥ 7 → ln ≥ 3780 mm = 3.78 m 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

نصب ش، برای پینصب قطعات فوالدی را الزم بداندصورتی که دستگاه نظارت، پیشدر -۴7

های زیر و با عملکرد اصطکاکی، کدام یک از عبارت 910. هایی از نوعیک اتصال پیچی با پیچ

 ؟ نیستصحیح 

 مجاز است. 10.9های ( فقط استفاده از پیچ1

 مجاز است. 10.9و  8.8های ( استفاده از پیچ۲

 مجاز است. 5.6و  10.9و  8.8های استفاده از پیچ (۳

 مجاز است. 4.6و  5.6و  10.9و  8.8 هایاستفاده از پیچ (۴

 1931ویرایش  14مبحث  -1گزینه 

 100صفحه  5-0-0-14بند 

 های معمولی انتخاب گردد.تواند از نوع پیچنصب میهای پیشپیچ

 151صفحه  0-3-1-14جدول 

 باشند.از نوع پرمقاومت می 10.9و  8.8های از نوع معمولی و پیچ 5.6و  4.6های پیچ
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

شده زیر، قابل کاربرد برای اتصال تیرهای یک قاب تائیدیک از اتصاالت از پیش کدام -۴8

 ؟نیستفوالدی ویژه  خمشی

1 )RBS 

۲ )BFP 

۳ )WUF-W 

۴ )WFP 

 1931ویرایش  14مبحث  -0گزینه 

  101فحه ص 1-19-9-14جدول 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 با ضخامت (HSSبرای کنترل کمانش موضعی اجزای یک مقطع توخالی مربعی شکل ) -۴9

های پهنا به ضخامت د، در تعیین نسبتهای داخلی مقطع معلوم نباشیکنواخت، اگر شعاع گوشه

توان کدام یک از مقادیر زیر در نظر در برابر نیروی محوری فشاری، پهنای موردنظر را می

 گرفت؟

1 )𝐛 − 𝐭 

۲ )𝐛 − 𝟏. 𝟓𝐭 

۳ )𝐛 − 𝟐𝐭 

۴ )𝐛 − 𝟑𝐭 

 1931ویرایش  14مبحث  -0گزینه 

 17صفحه مورد ث  0-1-1-14بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

و با شرایط سفتی  mm 240با عملکرد اصطکاکی، طول  ،M27در یک اتصال پیچی با پیچ  -51

 ؟کردن آن، مهره پیچ باید حدود چند درجه چرخانده شودتنیدهبرای پیش کامل،

1 )⁰240 

۲ )⁰180 

۳ )⁰120 

۴ )⁰90 

 1931ویرایش  14مبحث  -1گزینه 

 105صفحه  1-0-14جدول 
8 × D = 8 × 27 = 216 mm < L = 240 mm < 8 × D = 12 × 27 = 324 mm 

 

→
2

3
دور =

2

3
× 360° = 240° 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 ؟نیستیک از عبارات زیر صحیح خصوص ساخت و نصب سازه با اسکلت فوالدی کدامدر -51

پس ازاصالح  M20اگر قطر سوراخ استاندارد مربوط به پیچ  برقوزنی نیاز است، در مواقعی که (1

 متر گردد مجاز نیست.میلی 26زدن سوراخ با برقو 

 زدن مجاز است.بدون سنگ mm 2 های با ناهمواریاستفاده از ورق( ۲

 نیست.از مج mm 15امت ای برای ایجاد پخ در لبه ورق به ضخزن ضربهاستفاده از دستگاه پخ( ۳

 متر مجاز نیست.میلی 3در جوشکاری قطعات متعامد با جوش گوشه وجود درز ( ۴

 1931ویرایش  14مبحث  -1گزینه 

 1بررسی گزینه 

 104صفحه  1-3-1-14جدول 

 متر است.میلی 11برابر  14مطابق این جدول، قطر سوراخ پیچ نمره 

 100صفحه  1-0-0-0-14بند 

 متر افزایش دهد.میلی 5بیش از  برقوزنی نباید قطر سوراخ را

قطر سوراخ اصالحشده ≤ 22 + 5 = 27 mm 

 1بررسی گزینه 

 153صفحه  1-0-0-14بند 

 9بررسی گزینه 

 104صفحه  9-0-0-14بند 

 0بررسی گزینه 

 101مورد ح صفحه  0-0-0-14بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 رای انجامب شده زیر، تعبیه سوراخ دسترسیگیردار از پیش تائیددر کدام یک از اتصاالت -5۲

 شیاری با نفوذ کامل بال تیر به بال ستون الزامی است؟ جوش

1)WFP  

۲ )BFP 

۳)RBS   

۴ )BUEEP 

 1931ویرایش  14مبحث  -9گزینه 

  109صفحه  1مورد  1-19-9-14بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 های روسری ودر یک قاب خمشی فوالدی ویژه از اتصال گیردار پیچی به کمک ورق -5۳

متر  ۲/7ه است. اگر مقطع تیرها مطابق شکل زیر بوده و دهانه آزاد تیرها استفاده شد زیرسری

متر تر است؟ )ابعاد در شکل به میلییک از مقادیر زیر نزدیکبه کدام dحداکثر مقدار  ،باشد

 است( MPayF 240=و  =MPa 510×2Eبوده و 

1 )720 mm 

۲ )800 mm  

۳ )1030 mm 

۴ )1440 mm 

 1931ش ویرای 14مبحث  -1گزینه 

 151صفحه  19مورد  0-19-9-14بند 
ln

d
≥ 9 →

7200

d
≥ 7 → d ≤ 800 mm 

 151صفحه  11مورد  0-19-9-14بند 
d ≤ 1000 mm 

 

→ d ≤ min{800 mm , 1000 mm} = 800 mm 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

عدی بساخته با صفحات بتن پاششی سهپیششده با دیوارهای نیمهخصوص سازه ساختهدر -5۴

(3D )؟نیستکدام عبارت صحیح  پانل 

1 )20 mm شده مجازاست.ضخامت پوشش روی شبکه جوش 

۲ )50 mm .ضخامت هسته عایق پانل دیواری مجاز است 

۳ )60 mm .ضخامت بتن پاششی برای پانل دیوار مجاز است 

 مجاز است. MPa 240میلی متر و تنش تسلیم  2.5استفاده از شبکه جوشی به قطر  (۴

 1044ویرایش  11مبحث  -0گزینه 

 1سی گزینه برر

 50صفحه  01-1-0-0-11بند 

 1بررسی گزینه 

 51صفحه  15-1-0-0-11بند 

 9بررسی گزینه 

 51صفحه  11-1-0-0-11بند 

 0بررسی گزینه 

  51صفحه  19-1-0-0-11بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

های بزرگ ساختمانی صحیح سازی پروژهارت در خصوص الزامات عمومی صنعتیکدام عب -55

 ؟نیست

 کار ارائه شود.ری باید در مرحله پایانبردادفترچه بهره( 1

 پروژه باید به شیوه طرح و ساخت انجام شود.( ۲

یدیه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برای مصالح مورد استفاده کفایت داشتن تأی( ۳

 گرفت. ی مربوطه را نادیدهتوان الزامات استاندارد ملّنموده و می

مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بوده  مجری پروژه باید دارای صالحیت( ۴

 و رتبه یک ابنیه را از سازمان برنامه و بودجه داشته باشد.

 1044ویرایش  11مبحث  -9گزینه 

 1بررسی گزینه 

 17صفحه  0-1-0-11بند 

 1بررسی گزینه 

 17صفحه  1-1-0-11بند 

 9بررسی گزینه 

 17صفحه  9-1-0-11بند 

 0بررسی گزینه 

 17صفحه  1-1-0-11 بند
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

تر کیک از موارد زیر نزدیم به کدامهای قائحفاظتی موقت، حداکثر فاصله پایه در حصار -56

 است؟

 متر ۲( 1

 متر ۴/۲( ۲

 متر 5/۲( ۳

 متر 5/۳( ۴

 1931ویرایش  11مبحث  -1گزینه 

  97صفحه  9-3-5-11بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

 ؟نیستها صحیح مانکدام عبارت در مورد مراقبت و نگهداری از ساخت -57

 د الزام به نصب نرده است.نمتر عمق داشته باشمیلی 911هایی که بیش از ( در جکوزی1

 دو سال ( بازرسی از قطعات معماری و سازه ساختمان توسط بازرس باید حداقل هر۲

 انجام شود. باریک

 911بیش از ها از سطح زمین کلیه مسیرهای ورودی و خروجی، پاگردها که ارتفاع آن( ۳

 متر باشد الزام به نصب نرده است.میلی

خارج از اختیارات مسئول نگهداری ساختمان  ساخت از مالک،های چونگرفتن نقشهتحویل( ۴

 است.

 1931ویرایش  11مبحث  -0گزینه 

 1بررسی گزینه 

 15صفحه  5-9-11بند 

 1بررسی گزینه 

 17صفحه  1-9-11بند 

 9بررسی گزینه 

 10صفحه  0-0-9-11بند 

 0گزینه  بررسی

  11صفحه  1-1-9-11بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

ها با هم برابر است. چنانچه یک در قاب روبرو سطح مقطع و ممان اینرسی تمام ستون -58

به ستون وصل  ها ایجاد و کامالًدیوارصلب به اندازه نصف ارتفاع طبقه در اطراف یکی از ستون

 ن ستون نسبت به حالت بدون دیوار حدوداًشود، نیروی برشی ناشی از بارهای جانبی در ای

 .ر شودنظا صرفهشود و از آثار نیروی محوری ستون چند برابر خواهد شد؟ )سقف صلب فرض

 ها به سقف و شالوده صلب فرض شود(همچنین اتصال ستون

 برابر 8( 1 

 برابر ۳( ۲

  برابر ۲ (۳

 برابر 5/1( ۴

 تحلیل سازه -1گزینه 

 دیوار در اطراف ستونبا وجود  حالت اوّل:

اه گیردار گباشد و در واقع دیوار به صورت یک تکیه، نصف ارتفاع ستون صلب میصلب به علت وجود دیوار

 باشد.می

 

V1 =

12EI

(
l
2)3

12EI
l3 × 3 +

12EI

(
l
2)3

× F =

96EI
l3

132EI
l3

× F → V1 =
96

132
× F 

 بدون وجود دیوار در اطراف ستون :دومت حال
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

V2 =

12EI
l3

12EI
l3 × 4

× F → V2 =
1

4
× F 

 

→
V1

V2
=

96
132 × F

1
4 × F

= 2.91 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

های زیر معرف ساختمان یک از گزینهجویی مصرف انرژی کدامبراساس ضوابط صرفه -59

 است؟ انرژیکم

1 )ZnEC 

۲ )EC 

۳ )EC++ 

۴ )EC+ 

 1933ویرایش  13مبحث  -0گزینه 

  9صفحه  1-1-13بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  در صورت تنها ،ز مطالب این جزوهچاپ، انتشار و استفاده ا

ر راستای قائم برابر با صفر شود؟ د Aگاهی چقدر باشد تا واکنش تکیه qشدت بار گسترده  -61

ینه به ترین گزاست. نزدیک EIو مدول االستیسیته آن برابر  kN/m 15وزن واحد طول تیر 

 کنید. پاسخ صحیح را انتخاب

 ( صفر1

۲ )42.15 kN/m 

۳ )16.85 kN/m 

۴ )35.25 kN/m 

 تحلیل سازه -9گزینه 

 
 

ΣMB = 0 → −1.5q × 4.75 − 15 × 8 × 1.5 + 120 × 2.5 = 0 → 120 = 7.125q 
 

→ q = 16.84 kN/m 
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