
 

 

                                                   

 

 

  

  

 " آزمون }نظارت{ عمرانریحی تشپاسخ "

 "7931اردیبهشت ماه  02"

 "کلید عمران"  آموزشگاه تخصصی

 عمران در اصفهانمهندسی آموزشگاه تخصصی  و تنها اولین

 تهیه کنندگان: 

 های نظارت و اجرا()مدرس دوره جواهریمهندس سید محمد امین -1     

 (دروس جامدات ویژه آزمون ارشد و دکتری مهندسی عمران)مدرس  مهندس امید پاکدل -2     

 
 {، بالمانع است}کلیه حقوق این اثر متعلق به آموزشگاه تخصصی کلید عمران می باشد و استفاده از آن با ذکر منبع

 

 "کنیدبرای آزمون دوره بعدی نظام مهندسی از تابستان شروع "

 79: از تیرماه های نظام مهندسیآزمونهای آمادگی شروع دوره
 

 "هیچ راهی نیست کان را نیست پایان"

  

 نظام مهندسی عمران دپارتمان:

های نظام برگزار کننده دوره های آمادگی آزمون

صورت تخصصی به  مهندسی)محاسبات، نظارت و اجرا(

 ترین اساتیدتوسط برترین و مجرب در اصفهان

 031-32233213-4تماس:     هایشماره

09135522987 
 



 

 

 

 پیشگفتار:

شالالالالالالال کالال   2331 دتشهبیظر 02ن  02 پرخ  3کنم خالال  الاله مهالال  ن عالال  الالالالالالالزم ن نظ م م ن سی پم   الالاه ن عالال  الالالالالالال   الالا  سالالالالالالالته ن اشالالالالالالالیالال    الالا الالالالالالال الال       

 ظن .کرده

تصالالم م هب ، ظیم س پیاگشه   پم   ار  ن نظمسی جهه ظرظهئ تشالال ی    ا الالا تالالپظ    س پیاگشه کل   ن نظمبا تپهج هب نخپظسالاله ن ع  الالزم ز  ظی 

کیفیه  اهی تشالالالالالالال ی    درد ری م ن م ام رنی ظنش ظرظهئ ،الالالالالالال ه ظسالالالالالالاله، ظیم س پیاگشه  الالالالالالال  ه رظ   ظی. ربختف  ا الالالالالالالاگرف  کارظنجاه ظیم 

     الالا الالالالالالالامطالالاه الال  ، ظنالال   م ن  سی پم شالالالالالالال کالال  کردهچرظم ظاظتنر ن عالال سالالالالالالالالا   نکرده ن بالالا ل الالا یردالالاد ظ الال ظه هب  الالا تالالالالالالالپظ   کرده ظسالالالالالالالاله.
یالالالالالالال 

اهی کالالاًتص 

 14، 12، 33  شالالالپد   هب انپظم ل اش تالالالپظ ظشالالالاه ااهم  هدالالالا  ه   اهی س پیشالالال  سالالالار گرنهتپسالالال   ظرظهئ ،الالال ه  ا الالالا اهی  تشالالال ی   ن  امک ظینک    ظسالالاله.

با  اهی تشالالالالال ی   ظسالالالالاله. ا الالالالالا ماهی نهم ظی  نژیگ  ظی ،تالالالالالپظش اهی غل  ن رهن ربر الالالالال  گ ی  سی پم  ظی ره بخش  تالالالالالپظ   تحلیا ممچنزمن...(. 

ظرظهئ ،الالالالالالال ه  اهین ل ام سالالالالالالالار  ا الالالالالالالارتیم رتیم ن جامعاهی ت ی  ،الالالالالالال ه ،کا اهب جرأ  گفه م  ا الالالالالالالا تپظماهی س پیشالالالالالالال ،   ظحت ظه هب سالالالالالالالار گرنه

 .ت ی  ، ه،  پرد رضای  ش ا ن ع  زم ز  قنظر گی د مجمپهعظل  ظنر ظسه  .با،   

   .رظ ظی نقط   ظرظ  خپد آگاه سایردم ًا  خپظهشمع  ظسه ضمم سرینی  پفقیه ربظی مه  ن ع  زم گرظ  ،    اردامن



 

 

 

 

ارسال نظرات و پیشنهادات(())  

عمران((رایگان آزمون نظام مهندسی ))مشاوره   

32233223-132 

11235522190 

@kelid_omran 

@kelid_omran 
 

"79 های نظام مهندسی: از تیرماهآزمونهای آمادگی دورهآغاز "  

 

 جهت ثبت نام و مشاوره با آموزشگاه تماس حاصل فرمایید

 روابط عمومی آموزشگاه تخصصی کلید عمران
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 79اردیبهشت  -حل سواالت آزمون نظام مهندسی عمران)نظارت( 

 جوارهیمهندس سیدمحمد امینآاقی  استاد مربوهط:توسطحل 

{ "ناصفها"در  "عمران مهندسی"تنها آموزشگاه تخصصی  "کلید عمران"} آموزشگاه   

 

یکی از مهندسان ناظر، که به علت خلف وعده های زیر در مورد مجازات انتظامی یک از گزینهکدام -1

مکرر در انجام تعهدات قراردادی باعث آسیب رساندن به اموال عمومی، منابع یا محیط زیست شده 

 است صحیح است؟

 مجازات انتظامی درجه دو تا درجه پنج (1

 مجازات انتظامی درجه دو تا درجه چهار (2

 مجازات انتظامی درجه سه تا درجه پنج (3

 انتظامی درجه یک تا درجه سهمجازات  (4

 صحیح  است. 2گزینه  -2سوال پاسخ

 2مورد  -ایالف( تخلفات حرفه -71بند  -8صفحه  -اصالحیه -قانون نظام

یکی از اعضای نظام مهندسی ساختمان که قبال به سه مرتبه محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال با  -2

رعایت بی طرفی در داوری، مستلزم سال محرومیت موقت محکوم شده است، به علت عدم  3مجموع 

باشد. در اینصورت به کدام یک از اعمال مجازات انتظامی درجه چهار با دو سال محرومیت موقت می

 های انتظامی محکوم خواهد شد؟مجازات

 سال محرومیت استفاده از پروانه اشتغال با مجازات درجه پنج و باالتر 3 (1

 غال با مجازات درجه ششسال محرومیت استفاده از پروانه اشت 5 (2

 مجازات درجه پنج یا شش (3

 هیچکدام (4

 صحیح است. 2گزینه  -2سوال پاسخ

 تبصره پایین صفحه. -69صفحه  -قانون نظام

 5تبصره  -8صفحه  -اصالحیه -قانون نظام

توان گفت که محرومیت شخص گفته شده برابر است با محرومیت فعلی بعالوه مجموع طبق بندهای فوق، می

 سال محرومیت( یا مجازات از نوع درجه شش 5=3+2)یعنی  های قبلی ویمحرومیت

ز طریق ای اخالقی اپیشنهاد اعمال اصالحات در تغییر و تکمیل مصادیق و معیارهای رفتارهای حرفه -3

 شود؟کدام مرجع و چگونه انجام می

 توسط سازمان استان و ارائه به وزارت راه و شهرسازی( 1

 مرکزیتوسط سازمان استان به شورای ( 2

 ای در شورای مرکزی برای اعالم به وزارت راه و شهرسازیتوسط کارگروه پایش اخالق حرفه( 3

 ای در سازمان استان، به شورای مرکزی برای ارائه به وزارت راه و شهرسازیتوسط کارگروه ترویج و پایش اخالق حرفه( 4

 صحیح است. 4گزینه  -3سوال پاسخ

 3مورد  -2تبصره -2صفحه  -اصالحیه -قانون نظام
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 79اردیبهشت  -حل سواالت آزمون نظام مهندسی عمران)نظارت( 

 جوارهیمهندس سیدمحمد امینآاقی  استاد مربوهط:توسطحل 

{ "ناصفها"در  "عمران مهندسی"تنها آموزشگاه تخصصی  "کلید عمران"} آموزشگاه   

 :آنالیز سواالت قانون نظام 

سواالت از کتاب قانون نظام از قسمت اصالحیه       ها و دورههمانطورکه بارها در  کالس شد،  آید و در ها میهای آموزشی ذکر 

 سوال از قانون نظام و دقیقا از اصالحیه آن آمده است. 3این آزمون نیز مشاهده شد که 

ستتوال این ب ا از قانون نظام  3ها از مبحث دوم ستتوا ی نیامد و هر برخالف ستتایر دورهالزم به ذکر استتت که این دوره 

 .بر آزمون جهت پاس گویی بوده استهای گذشته، سواالت این ب ا از جمله سواالت زمانآمده است. مطابق با دوره

 

جاز، م از چهار نوع سنگ گرانیتی با درصد جذب آب، جرم مخصوص و شاخص مقاومت سایشی در حد -4

سازد؟ اعداد به ترتیب از راست به چپ مقاومت کدام گزینه شرایط حداقل الزامات را برآورده می

 فشاری، مدول گسیختگی و مقاومت خمشی بر حسب مگاپاسکال می باشند.

1 )141 ،11 ،9     2 )121 ،12 ،9 

3 )135 ،11 ،8     4 )135 ،9 ،11 

 صحیح است. 2گزینه  -4سوال پاسخ

 2-5-5جدول  -21صفحه  -مبحث پنجم

 شود(حذف می 2مگاپاسکال است )پس گزینه  737حداقل مقاومت فشاری برابر با 

 شود(حذف می 3مگاپاسکال است )پس گزینه  33/71حداقل مدول گسیختگی برابر با 

 شود(حذف می 3مگاپاسکال است )پس گزینه  21/8حداقل مقاومت خمشی برابر با 

 فی آموزشگاه کلیدعمران آمده بوده است.های تالیمشابه این سوال در آزمون 

 
 

 حداکثر رطوبت مجاز پودر گدازآور جوشکاری پیش از مصرف چند درصد است؟ -5

1 )2.1  2 )1.1   3 )1.5   4 )1.1 

 صحیح است. 4گزینه  -5سوال پاسخ

 3-2-2-72-5بند  -737صفحه  -مبحث پنجم

 درصد تجاوز کند. 7/1... رطوبت پودر پیش از مصرف نباید از 
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 79اردیبهشت  -حل سواالت آزمون نظام مهندسی عمران)نظارت( 

 جوارهیمهندس سیدمحمد امینآاقی  استاد مربوهط:توسطحل 

{ "ناصفها"در  "عمران مهندسی"تنها آموزشگاه تخصصی  "کلید عمران"} آموزشگاه   

 

ساخته شده با ماسه سنگ  2ساختمان آجری، در دیوارهای باربر از آجرهای مجوف درجه در یک  -6

شود. نتایج آزمایش مقاومت فشاری از آجر چهار تولیدکننده در گزینه های ذیل درج استفاده می

یب تتواند معرف تائید بر مصرف آن از نظر استاندارد باشد؟ اعداد به تریک از نتایج میاند. کدامگردیده

 باشند.از راست به چپ میانگین و حداقل مقاومت فشاری آجر، بر حسب مگاپاسگال می

 8و  11( 2       7و  18( 1

 11و  21( 4       12و  15( 3

 صحیح است. 3گزینه  -6سوال پاسخ

 2-2-5جدول  -77صفحه  -مبحث پنجم

 مگاپاسکال75: حداقل مقاومت فشاری میانگین آجرها: 2آجر درجه 

 مگاپاسکال72حداقل مقاومت فشاری آجر منفرد:       

 مگاپاسکال است. 72منفرد کمتر از ، حداقل مقاومت فشاری آجر 3ها به جز گزینه در همه گزینه

 صحیح است. 3بنابراین گزینه 

 های تالیفی آموزشگاه کلیدعمران آمده بوده است.مشابه این سوال در آزمون 

 
 

 نگهداری شده در سیلو، در صورت عدم آزمایش، چند روز است؟زمان انقضای مصرف سیمان  -7

1 )91   2 )01   3 )45   4 )31 

 صحیح است. 2گزینه  -0سوال پاسخ

 1-2-5-1-5بند  -82صفحه  -مبحث پنجم

روز پس از تولید مصرف شود و اگر بنا به دالیل غیرقابل اجتناب  61سیمان نگهداری شده در سیلو، باید حداکثر

 نشد، باید قبل از مصرف تحت آزمایش قرار گیرد.پذیر این امر امکان

 :آنالیز سواالت مبحث پنجم 

ستتوال این ب ا  4ستتواالت مبحث پم د در این آزمون بستتیار راحت بود بطوریره در حداقا زمان ممرن پاستت گویی به هر  

 پذیر بود.امران
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 79اردیبهشت  -حل سواالت آزمون نظام مهندسی عمران)نظارت( 

 جوارهیمهندس سیدمحمد امینآاقی  استاد مربوهط:توسطحل 

{ "ناصفها"در  "عمران مهندسی"تنها آموزشگاه تخصصی  "کلید عمران"} آموزشگاه   

 

کاری با آجر فشاری و مالت میلی متر به جای آجر  222ای به ضخامت اگر برای دیوارهای غیر سازه -8

ماسه سیمان از آجر مجوف و مالت ماسه سیمان استفاده شود، وزن هر متر مربع دیوار حدودا چند 

 کیلوگرم کمتر خواهد شد؟

1 )251   2 )211   3 )151   4 )111 

 صحیح است. 2گزینه  -9سوال پاسخ

 2-7-9-جدول پ -728صفحه  -مبحث ششم

 3kg/m 7851جرم واحد حجم آجرکاری با آجر فشاری و مالت ماسه سیمان =  

 3kg/m 851جرم واحد حجم آجرکاری با آجر مجوف و مالت ماسه سیمان =  

کاهش وزن دیوار = (1850 − 850) × 0.2⏟
ضخامت دیوار

× 1 × 1 = 200 𝑘𝑔  

 های تالیفی آموزشگاه کلیدعمران آمده بوده است.مشابه این سوال در آزمون 

 

 کدام یک از موارد زیر، به عنوان عملکرد اصلی دیوار فروریزشی در هنگام سیالب محسوب می شود؟  -9

 های ساحلیای الزم برای ساختمانگاه سازه( تامین کننده تکیه1
 های سحلی( کاهش اثر آب شستگی در پی ساختمان2
 ( اجازه عبور آزادانه سیالب3
 یالبیهای س( ایجاد مانعی برای عبور جریان4

 صحیح است. 3گزینه  -1سوال پاسخ

 7-2-9-9بند  -33صفحه  -مبحث ششم

ای الزم برای یک  گاه سیییازه کننده تکیه  دیوار فروریزشیییی: هر نوع دیواری در معری سییییل که به تنوان تامین     

ای باشد و بر حسب شرایط سیل طرح یا سیلی کمتر، طراحی و ساخته شده و به گونه       ساختمان یا سازه دیگر نمی  

گاه پی دهد و هم آسیییبی به سییازه یا سیییسییتم تکیهها اجازه تبور آزادانه میخواهد ریخت که هم به سیییالبفرو 

 زند.نمی
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 79اردیبهشت  -حل سواالت آزمون نظام مهندسی عمران)نظارت( 

 جوارهیمهندس سیدمحمد امینآاقی  استاد مربوهط:توسطحل 

{ "ناصفها"در  "عمران مهندسی"تنها آموزشگاه تخصصی  "کلید عمران"} آموزشگاه   

 

کیلونیوتن طراحی  35در طبقات پارکینگ یک ساختمان که برای پارک خودروهای با وزن حداکثر  -12

اند. حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت و بار زنده متمرکز برای مقاصد طراحی به ترتیب چه شده

 مقادیری هستند؟ 

1 )2 3 kN/m  17.5و kN    2 )2 2 kN/m  17.5و kN 

3 )2 3 kN/m  20وkN     4 )2 2.50 kN/m  15و kN 

 صحیح است 3گزینه  -21سوال پاسخ

 7-77مورد  7-5-9جدول  -36صفحه  -مبحث ششم

 2kN/m 21و بار متمرکز=  2kN/m 3بارگسترده = 

ها گفته شده برای اعضایی که بار دو طبقه یا بیشتر   در ارتباط با بار زنده پارکینگ 4-7-5-6بند  33تذکر: در صفحه  

کاهش داد. با توجه به اینکه در صوووورو سووووال گفته شووووده در طبقاو            %02توان مقدار بار زنده را    کنند می را تحمل می 

د. شوووننامه میکنند. پس مشوومول این بند آیینرکینگ یک سووامتمانب بنابراین این طبقاو بار دوطبقه و بیشووتر را تحمل میپا

 تر این سوال به صورو زیر است:بنابراین پاسخ دقیق

بار گسترده = 0.8 ∗ 3 = 2.4 𝑘𝑁/𝑚2 

بار متمرکز = 0.8 ∗ 20 = 16 𝑘𝑁/𝑚2 

 بتوان نسبت به حذف این تست اقدام کرد.ها وجود ندارد و شاید که البته در گزینه

 

ر ای، حدودا چند برابهای اتصال دیوارهای خارجی غیر سازهبرای طراحی، نیروی زلزله وارد بر بست -11

نیروی زلزله وارد بر خود دیوار است؟ فرض می شود نیروهای به دست آمده برای هر دو مورد بیش از 

 است.ای حداقل و کمتر از حداکثر آئین نامه

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

 صحیح است 2گزینه  -22سوال پاسخ

 3مورد  7-3جدول  92( و صفحه 7-3رابطه ) -56صفحه  -2811استاندارد 

𝑉𝑝𝑢بست

𝑉𝑝𝑢دیوار

=

(
𝑎𝑝

𝑅𝑝𝑢
)

بست

(
𝑎𝑝

𝑅𝑝𝑢
)

دیوار

=

1.25
1
1

2.5

= 1.25 × 2.5 = 3.125 
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  0022مبحث ششم و استاندارد آنالیز سواالت: 

های آموزشتتی گهته شتتد، از مبحث شتتشتتد، ستتوال از ب ا بار مرده از  ها و دورهبارها در کالسرفت و همانطورکه انتظار می

ز داده شده آید که در این آزمون نیجدول انتهای کتاب آمد. همچمین به مراتب گهته شد که از بار زنده حداقا یک سوال می

سیا آمده بود که ا       سوال از ب ا  ستین بار  س      بود. در این آزمون برای ن  سانی نیز بود. از ا سیار آ سوال ب  0022تاندارد بته 

 آمد، این دوره سوال به نسبت متوسطی داده شده بود.های همیشه س تی که از این قسمت مینیز با توجه به سوال

 بمدی کرد.توان سواالت این ب ا را آسان تا متوسط دستهبمابراین در کا می

 

 های زیر، کدام نوع مصالح برایمناسب، از میان گزینهدر صورت عدم استفاده از سیستم زهکشی  -12

 تر است؟خاکریزی پشت دیوار مناسب

 ( ماسه تمیز بددانه بندی شده، مخلوط شن و ماسه1
 های پالستیک( مخلوط ماسه و الی با ریزدانه2
 دار، مخلوط شن و رس بددانه بندی شده( شن رس3
 ی شدهدار، مخلوط شن و ماسه بددانه بند( شن الی4

 صحیح است 2گزینه  -22سوال پاسخ

 1-5-1بند  -36صفحه  -مبحث هفتم

یعنی از  استفاده کرد.  SP و GW ،GP ،SWهای م استفاده از سیستم زهکشی مناسب، باید از خاک     با توجه به تد

 صحیح است. 7هایی که فقط شامل شن و ماسه هستند و در آنها رس و الی وجود ندارد. بنابراین گزینه خاک

 

ود اگر مقرر شگمانه زمین بستر یک ساختمان توسط آزمایشگاه به الیه سنگی برخورد میدر حفاری  -13

 ؟ها صحیح استهای زیر در رابطه با عمق گمانهباشد چهار گمانه حفاری شود، کدامیک از گزینه

 ها تا یک متر در الیه سنگی نفوذ کنند.( حداقل دو عدد از گمانه1
 رویه الیه سنگی حفاری شوند.ها تا رسیدن به ( تمام گمانه2
 ( حداقل یک گمانه تا سه متر در الیه سنگی نفوذ کند.3
 ( حداقل سه گمانه تا نیم متر در الیه سنگی نفوذ کنند.4

 صحیح است 3گزینه -23سوال پاسخ

 1مورد  3-5-3-2-1بند  -77صفحه  -مبحث هفتم

متر در الیه سیینب نفوک کند تا  3تا ها در حفر گمانه اگر به الیه سیینب برخورد شییود، باید حداقل یکی از گمانه 

 وجود بستر سنگی اثبات شود.
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های بتنی درجا، در صورت احتمال وجود نقصی در مقاومت بتن، از چه بررسی و در اجرای شمع -14

 آزمایشی بهتر است استفاده شود؟

 ( آزمایش امواج صوتی عرضی یا مغزه گیری2   ( کوبش مجدد شمع1
 ( آزمایش بارگذاری اساتیکی4  دامنه کم( آزمایش دینامیکی با 3

 صحیح است 2گزینه -24سوال پاسخ

 5-71-9-1بند  -96صفحه  -مبحث هفتم

شمع اثر می      ضخامت کم پوشش میلگردها که بر تملکرد درازمدت  صی چون مقاومت کم بتن و  گذارند، اغلب نقای

های دیگری مانند امواج آزمایششوند. در این موارد الزم است از   به وسیله آزمایش دینامیکی دامنه کم کشف نمی  

 گیری استفاده شود.صوتی ترضی و یا مغزه

 
در گزارش مکانیک خاک یک ساختمان، عمق یخبندان یک متر قید شده است. کدام گزینه در این  -15

 ارتباط صحیح است؟

1 )500mm≤a قابل قبول است. 
 باشد. 1000mm≤a( باید 2
 باشد. 400mm=aباید ( 3
  باشد. 300mm=aباید  (4

 

 صحیح است 2گزینه -25سوال پاسخ

 مورد ت -2-7-1-3-1بند  -33صفحه  -مبحث هفتم

زدگی زمین در پی خرابی ایجاد نکند. با توجه به اینکه در سیییوال پی باید در ترازی اجرا شیییود که در آن تراز، ی 

 صحیح است. 2گفته شده تمق یخبندان یک متر است، پس پی باید در زیر این تمق اجرا شود. بنابراین گزینه 

 

 :آنالیز سواالت مبحث هفتم 

شماره              سوال  شت.  سباتی نیاز ندا سان بود و هیچگونه محا سیار آ های قبا آزمون در دوره 20سواالت این ب ا از آزمون ب

 ها اشاره شده بود.ها قرار گرفته بود و به نام خاکنیز تررار شده بود که مورد تاکید ایم انب نیز در کالس
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زیر صحیح  هایهای بنائی مسلح واقع در مناطق با خطر نسبی کم، کدامیک از گزینهساختمانبرای  -16

 است؟

 باشد.متر میمیلی 41میلی متر برابر  11( حداقل قطر خم داخلی برای تنگ های ساخته شده از میلگرد با قطر 1
 متر باشد.میلی 13وغاب ریز دانه باید کمتر از ( فاصله آزاد بین یک میلگرد و هر سطح واحد بنائی در صورت استفاده از د2
 درصد درمحل وصله میلگردها باشد. 5ها نباید بیش از ( درصد نسبی میلگردهای طولی در حفره3
 میلی متر است. 38متر برابر میلی 10( حداقل پوشش در نمای بنایی در معرض خاک با هوا، برای میلگردهای به قطر بیشتر از 4

 است صحیح 2گزینه  -26سوال پاسخ

 71-3-3-8بند  -31صفحه  -مبحث هشتم

برابر قطر میلگرد  3میلیمتر و کوچکتر، قطر داخلی خم نباید از 79ی سییاخته شییده از میلگرد با قطر  هابرای تنب

 میلیمتر کمتر باشد.31ابراین قطرداخلی خم نباید ازبن است.شدهمیلیمتر گفته71، قطر تنب7زینه گکمتر باشد. در

 ها:نهبررسی سایر گزی

 3مورد  3-3-3-8بند  -39: مبحث هشتم، صفحه 2گزینه 

 مورد ب 2-3-3-8بند  -39: مبحث هشتم، صفحه 3گزینه 

 مورد الف 8-3-3-8بند  -36: مبحث هشتم، صفحه 3گزینه 

در یک ساختمان با مصالح بنایی، دیوارهای خارجی دو جداره، شامل جداره داخلی با ضخامت  -17

150mm 100، جداره خارجی با ضخامتmm  50و فضای باز بین آنهاmm  است. اگر تنها جداره

داخلی تحت بار قائم محوری قرار گیرد، ضخامت موثر دیوار دو جداره بر حسب میلی متر، به کدام 

 گزینه نزدیکتر است؟

1 )151       2 )181 

3 )211       4)251 

 صحیح است 2گزینه -20سوال پاسخ

 ب و پ-7-21-7-3-8ند ب -31صفحه  -مبحث هشتم

ضخامت موثر همانند دیوارهای میان   ضای باز در بین جدارها،  تهی ب( دیوارهای چند جداره: ... برای دیوارهای با ف

 تعیین خواهد شد.

تهی از ریشه دوم مجموع تهی: ... اگر یک جدار تحت بار محوری باشد، ضخامت موثر دیوار میان پ( دیوارهای میان

 آید.های مشخصه جدارها بدست میمربعات ضخامت

 توان نوشت:بنابراین می

ضخامت موثر دیوار = ضخامت جداره داخلی√
2

+ ضخامت جداره خارجی
2

= √1502 + 1002 = 180 𝑚𝑚 
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تواند حداکثر چند متر می (h)در یک ساختمان بنایی محصور شده با کالف مطابق شکل، ارتفاع طبقه  -18

 باشد؟

1 )4 

2 )0 

3 )7 

4 )8 

 

 است صحیح 2گزینه -29سوال پاسخ

 مورد ت 2-5-5-8بند  -31صفحه  -مبحث هشتم

باشد و درصورت تجاوز از این حد، باید   متر می3حداکثر ارتفاع طبقه )از روی کالف زیرین تا زیر سقف( محدود به  

متر از روی کالف زیرین تعبیه گردد. به این ترتیب 3یک کالف افقی اضییافی در داخل دیوارها و در ارتفاع حداکثر 

 متر افزایش داد.9ارتفاع طبقه را حداکثر تا  توانمی

 

 ر است؟تبرای ساخت شالوده دیوارهای سنگی باربر ساختمان بنایی غیر مسلح از کدام گزینه زیر مناسب -19

 قسمت ماسه 12( سنگ الشه و مالت با نسبت حجمی سه قسمت سیمان و 1
 شفتهکیلوگرم آهک در متر مکعب  311( استفاده از شفته آهک با عیار 2
 کیلوگرم در هر متر مکعب شفته 311( سنگ الشه و شفته آهکی با عیار 3
 ( سنگ الشه و مالت با نسبت حجمی اختالط چهار قسمت سیمان، یک قسمت آهک، دوازده قسمت ماسه4

 صحیح است 4گزینه -21سوال پاسخ

 مورد ت 3-5-9-8بند  -99صفحه  -مبحث هشتم

 شالوده باید به یکی از دو روش زیر ساخته شود:

 های خشتی و سنگی:ش اول: با استفاده از سنب الشه و مالت با نسبت حجمی اختالط زیر در ساختمانرو

 چهار قسمت سیمان

 یک قسمت آهک

 دوازده قسمت ماسه

 آب تمیز به اندازه کافی

-آهک )باتارد( و یا ماسه -سیمان -آهک، ماسه -آهک، ماسه -های گلو یا با استفاده از سنب الشه با یکی از مالت   

 های آجریسیمان در ساختمان

 کیلوگرم آهک در مترمکعب شفته. 351روش دوم: با استفاده از شفته آهکی با تیار 
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 :آنالیز سواالت مبحث هشتم 

های م تلف گزیمه از ب ا 4بر دانست. چرا که اکثر سواالت شاما    توان س ت و زمان سواالت این ب ا از آزمون را می 

 شود.ها میصرف حا این تستمبحث بودند که زمان زیادی 

 

 توان آن را جزو موادکدام یک از مواد پوزوالنی در محیط بتن خاصیت سیمانی شدن داشته و می -22

 شبه سیمانی به حساب آورد؟

 ( خاکستر بادی با اکسید کلسیم بیش از ده درصد1
 ( خاکستر بادی با اکسید کلسیم حداقل دو درصد2
 حداکثر ده درصد( خاکستر بادی با اکسید کلسیم 3
 ( خاکستر بادی با اکسید کلسیم حداکثر پنج درصد4

 صحیح است 2گزینه  -21سوال پاسخ

 7-9-3-6بند  -27صفحه  -مبحث نهم

)با اکسید کلسیم بیش از ده درصد( وجود     C)با اکسید کلسیم حداکثر ده درصد( و     Fهای خاکستر بادی در رده 

سیمانی شدن نیز دارد و آن را می     Cدارد. خاکستر بادی رده   شبه در محیط بتن خاصیت  سیمانی  توان جزو مواد 

 به حساب آورد.

 

 ای صحیح است؟کدام گزینه درمورد سیمان پرتلند سرباره -21

 شود. حرارت هیدراسیونهای حجیم و مواردی که بتن در معرض تهاجم شیمیایی قرار دارد، استفاده می( برای ساختن بتن1
 نسبت به سیمان پرتلند معمولی دارد و مقاومت فشاری اولیه آن کم است.بیشتری 

ها دارد، بتن ساخته شده با آن نفوذپذیری کمتر و دوام مناسب داردو نسبت به سیمان پرتلند ( مقاومت بیشتری در برابر سولفات2
 معمولی حرارت هیدراسیون یکسان دارد.

لند د، بتن ساخته شده با آن نفوذپذیری کمتر و دوام بیشتری داردو نسبت به سیمان پرتها دار( مقاومت بیشتری در برابر سولفات3
 معمولی حرارت هیدراسیون بیشتری دارد.

ها دارد، بتن ساخته شده با آن نفوذپذیری کمتر و دوام بیشتری داردو حرارت هیدراسیون ( مقاومت بیشتری در برابر سولفات4
 لی کمتر است.آن نسبت به سیمان پرتلند معمو

 
 صحیح است 4گزینه -22سوال پاسخ

 2-2-7-2-3-6بند  -73صفحه  -مبحث نهم

ها دارد و بتن سییاخته شییده با آن، نفوکپذیری کمتر و دوام ... این نوع سیییمان پایداری بیشییتری در برابر سییولفات

 است. آن کمتربیشتری دارد. این نوع سیمان در مقایسه با سیمان پرتلند معمولی، دیرگیرتر و حرارت هیدراسیون 
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 جزو مباحث مهمی بوده است که در واژگان کلیدی و پرتکرار آموزشگاه کلیدعمران به آن اشاره شده بوده است فوق سوال 

 
ود که شیک گارگاه تولید بتن برای رتبه بندی مورد بازرسی قرارگرفته و در همان ابتدا مشخص می -22

دی کدامیک از گزینه های زیر در مورد رتبه بنوضعیت توزین سیمان و سنگدانه بصورت حجمی است. 

 این کارگاه صحیح است؟

 نیست. "ب"( قطعا رتبه 1
 است. "ب"( قطعا رتبه 2
 است. "الف"( قطعا رتبه 3
 های بتن دارای رتبه بندی نیستند.( کارگاه4

 صحیح است 2گزینه  -22سوال پاسخ

 5-5-6جدول  -36صفحه  -مبحث نهم

باشد. بنابراین می "ج"رتبه کارگاه  5-5-6است. با توجه به جدول توزین سیمان و سنگدانه بصورت حجمی 

 صحیح است. 7گزینه 

 های تالیفی آموزشگاه کلیدعمران آمده بوده است.مشابه این سوال در آزمون 

 
 

برای  باشد وای که در شرایط بهره برداری غرقاب است. از نظر مقاومت مشکوک میبتن پایه سازه -23

ا صحیح هیک از شرایط زیر برای آزمایش مغزهاین قسمت تهیه شده است. کدامتشخیص، سه مغزه از 

 باشد؟می

 خشک شده و سپس بصورت مرطوب آزمایش شوند. %51راد و رطوبت نسبیدرجه سانتیگ21روز در دمای مدت سهها به( مغزه1
 .ور مانده و سپس بصورت خشک آزمایش شوندساعت در آب غوطه 31ها به مدت ( مغزه2
 ور مانده و سپس بصورت مرطوب آزمایش شوند.ساعت در آب غوطه 41ها به مدت ( مغزه3
خشک شده و سپس بصورت خشک آزمایش  %25درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی  51روز در دمای  7ها به مدت ( مغزه4

 شوند.
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 صحیح است 3گزینه -23سوال پاسخ

 3مورد  -9-8-71-6بند  -731مبحث نهم، صفحه 

ساتت  31ها را به مدت حداقل باید مغزهبرداری از ساختمان مرطوب یا غرقاب باشد، میدر شرایط بهره... اگر بتن 

 ور کرده و سپس به صورت مرطوب مورد آزمایش قرار داد.در آب غوطه

  استسوال فوق جزو مباحث مهمی بوده است که در واژگان کلیدی و پرتکرار آموزشگاه کلیدعمران به آن اشاره شده بوده 

 
 های تالیفی آموزشگاه کلیدعمران آمده بوده است.مشابه این سوال در آزمون 

 
 

تواند برای متراکم کردن بتن، مجوز استفاده از میله فوالدی را بجای در چه شرایطی، مهندس ناظر می -24

 ویبراتور صادر کند؟

 ( اگر مخلوط بتن سفت و با روانی کم باشد.1
 نتواند از بین میلگردها عبور کند.( در صورتیکه ویبراتور 2
 ( در کارهای بتنی محدود و مخلوط های خمیری و روان.3
 ( اگر از مواد حباب ساز در ساخت بتن استفاده نشده باشد.4

 صحیح است 3 گزینه -24سوال پاسخ

 9-5-1-6بند  -99مبحث نهم، صفحه 

کارهای کوچک و محدود و مخلوط      جازه   های خمیری و روان، می در  با ا له فوالدی      توان  ظارت از می دسیییتگاه ن

 )تخماق( یا وسایل مشابه برای تراکم بتن استفاده نمود.
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در وصله پوششی میلگردهای طولی اعضای فشاری، بصورت غیرتماسی، فاصله بین دو میلگرد وصله  -25

 شونده چقدر است؟

 باشد.( وصله غیر تماسی مجاز نمی1
 مترمیلی  151( فاصله محور به محور، حداکثر 2
 ( فاصله محور به محور، حداکثر یک پنجم طول وصله3
 ( فاصله محور به محور، حداکثر پنج برابر قطر میلگرد کوچکتر4

 صحیح است 4گزینه -25سوال پاسخ

 5-7-3-27-6بند  -312مبحث نهم، صفحه 

صل می           ششی بهم مت صله پو صله محور تا محور دو میلگرد که با و ضای خمشی فا شتر از یک   در ات شوند نباید بی

این فاصله نباید   )از جمله اتضای فشاری(  میلیمتر باشد. در سایر اتضا     751پنجم طول پوشش الزم و یا بیشتر از   

 برابر قطر میلگرد کوچکتر باشد. 5بزرگتر از 

 اره شده بوده استسوال فوق جزو مباحث مهمی بوده است که در واژگان کلیدی و پرتکرار آموزشگاه کلیدعمران به آن اش 

 
 در ساخت بتن، کدام گزینه صحیح است؟ -26

 گیرد باید با مواد افزودنی حباب ساز ساخته شود.( بتنی که در معرض یخ زدن و آب شدن قرار می1
 ( در مناطق دارای سولفات و کلراید، باید از سیمان پرتلند نوع پنج، با پوزوالن و یا بدون پوزوالن استفاده شود.2
 ای استفاده شود.های پرتلند روبارهمناطق دارای سولفات، نباید از سیمان( در 3
 درصد وزن سیمان بیشتر باشد. 2نباید از  S03( مقدار کل سولفات قابل حل در آب در مخلوط بتن، بر حسب 4

 صحیح است 2گزینه -26سوال پاسخ

 2-9-9-6بند  -57مبحث نهم، صفحه 

زدا قرار گیرد، باید با مواد    یا تحت اثر مواد شییییمیایی ی    بتنی که احتمال دارد در معری ی  زدن و آب شیییدن   

 ساز ساخته شود.افزودنی حباب

 ها:بررسی سایر گزینه

 مورد ت 1-9-6بند  -52: مبحث نهم، صفحه 2گزینه 

 مورد الف -1-9-6بند  -57: مبحث نهم، صفحه 3گزینه 

 7-1-9-6بند  -59: مبحث نهم، صفحه 3گزینه 

  مهمی بوده است که در واژگان کلیدی و پرتکرار آموزشگاه کلیدعمران به آن اشاره شده بوده استسوال فوق جزو مباحث 
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متر قرار دارند.  2.5متر، سه پایه اطمینان بطور متقارن و به فواصل 12آرمه به دهانه در زیر یک تیر بتن -27

 ها کدام عبارت صحیح است؟ها و تعداد آندر مورد برچیدن آن

 تعداد کافی است.– 3و 1، 2( به ترتیب : پایه 1
 تعداد کافی است. – 3و 2، 1( به ترتیب: پایه 2
 تعداد کافی نیست. – 1و 3، 2( به ترتیب: پایه 3
  تعداد کافی است.– 2و  3، 1( به ترتیب: پایه 4

 
 
 
 

 
 صحیح است 2گزینه -20سوال پاسخ

صفحه   شبینی پایه  2مورد  -1-7-72-6بند  -797مبحث نهم  متر  5اطمینان برای تیرهای با دهانه بزرگتر از : پی

صله بین آنها نباید کمتر از     ست. ... در هر حال فا شد. با توجه به این بند، در تیر به دهانه   3... اجباری ا  71متر با

 غلط است. 3پایه اطمینان نیاز است. پس گزینه  3متر حداقل 

های اطمینان باید بدون اتمال فشار و ضربه، به   شتن پایه : بردا9مورد  2-6-7-72-6بند  -792مبحث نهم صفحه  

ها و ...(. گاههای بزرگ از وسط دهانه به سمت تکیه  ای باشد که بار به تدریج از روی آنها حذف شود )در دهانه  گونه

 صحیح است. 7برداشته شود. بنابراین گزینه  2پس ابتدا باید پایه 

  که در واژگان کلیدی و پرتکرار آموزشگاه کلیدعمران به آن اشاره شده بوده استسوال فوق جزو مباحث مهمی بوده است 

 
 

 مواد جایگزین سیمان یا مکمل سیمان، کدام یک از خواص زیر را دارند؟ -28

 دهند.( سرعت و میزان حرارت هیدراسیون را افزایش می1
 دهند.( سرعت و میزان حرارت هیدراسیون را کاهش می2
 کنند.افزودنی تندگیر کننده عمل می( مانند مواد 3
 کنند.( مانند مواد افزودنی تسریع کننده زمان سخت شدگی عمل می4

 صحیح است 2گزینه -29سوال پاسخ

 9-3-6بند  -21مبحث نهم، صفحه 

 روند:این مواد به منظور تامین یک یا چند خاصیت زیر، بسته به مورد، به کار می

 کاهش مصرف سیمان -7

 حرارت هیدراسیونکاهش سرتت و میزان  -2

 افزایش مقاومت بتن -3

 افزایش پایایی بتن از طریق کاهش نفوکپذیری آن -3
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 باشد؟حداقل رده بتن مصرفی در تیرهای پیش تنیده به روش پس کشیده کدام می -29

1 )c25   2)  c30  3 )C35  4 )c40 

 صحیح است 2گزینه -21سوال پاسخ

 5-23-6بند  -352مبحث نهم، صفحه 

 باشد.می C30های حاصل از نیروی پیش تنیدگی، حداقل رده بتن مصرفی نظر به اهمیت تنش

 سوال فوق جزو مباحث مهمی بوده است که در واژگان کلیدی و پرتکرار آموزشگاه کلیدعمران به آن اشاره شده بوده است 
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که پالن آن در شکل نشان داده شده است،  750mmای به ضخامت برای بتن ریزی شالوده گسترده -32

است استفاده خواهد شد. بتن  36mها بیش از های مخلوط کنی که ظرفیت هر کدام از آناز کامیون

ریزی به طور پیوسته انجام شده و ظرف چند ساعت به اتمام خواهد رسید. چنانچه دستگاه نظارت، نظر 

 بتن چه تعداد باید باشد؟های خاصی نداشته باشد، حداقل تعداد آزمونه

1)2   2 )3 

3)0   4 )12  

 

 صحیح است 3گزینه -31سوال پاسخ

 3مورد  -2-8-71-6بند  -733مبحث نهم، صفحه 

 برداری به ترتیب زیر خواهد بود:باشد، تواتر نمونه3m7درصورتیکه حجم هر مخلوط بتن بیشتر از   -3

سیییطح بتن   2m751حجم بتن یا هر   3m31برداری از هر ها، یک نمونه   ها و دیوارها و شیییالوده   برای دال -3-7

 برداری گردد()هرکدام که منجر به بیشترین تعداد نمونه

سطح بتن شالوده = 13 × 13 − 7 × 7 = 120 𝑚3 ⇒  یک نمونه برداری 

حجم بتن شالوده = 120 × 0.75 = 90 𝑚3 ⇒  سه نمونه برداری 

 برداری باید انجام شودنمونه 3بنابراین 

 7مورد  7-8-71-6بند  -733مبحث نهم، صفحه 

صود از هر نمونه  سانی تولید و نگهداری      مق شرایط یک سان که در زمان و  برداری از بتن، تهیه حداقل دو آزمونه یک

 باشد.اند، میشده

 آزمونه بتن باید تهیه شود. 3x2=9بنابراین حداقل 
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اری، یکی از دهد که در یکی از ترکیبات بارگذتحلیل یک سازه بتنی با شکل پذیری متوسط نشان می -31

𝑵𝒖متر، دارای بار محوری فشاری میلی 500×500اعضای سازه با ابعاد مقطع  = 𝟓𝟓𝟎𝒌𝑵 لنگرهای ،

𝑴𝒖𝒙خمشی  = 𝟒𝟎𝟎𝒌𝑵 − 𝒎  و𝑴𝒖𝒚 = 𝟐𝟓𝟎𝒌𝑵 − 𝒎  و نیروهای برشی𝑽𝒖𝒙 = 𝟏𝟓𝟎𝒌𝑵   و

𝑽𝒖𝒚 = 𝟐𝟒𝟎𝒌𝑵 های زیردر مورد این عضو صحیح است؟ بتن از رده است. کدامیک از گزینهC25 

 می باشد.
 شود که قائم نباشد.( این عضو در صورتی عضو خمشی محسوب می1
 شود.( این عضو اگر افقی باشد، از اعضای تحت فشار و خمش محسوب می2
 شود.( این عضو اگر قائم باشد، از اعضای تحت فشار و خمش محسوب می3
 شود.افقی و چه قائم باشد، خمشی محسوب می( این عضو چه 4

 صحیح است 4گزینه -32سوال پاسخ

 2-7-2-23-6، بند 378مبحث نهم، صفحه 

شییود که در آنها تالوه بر وجود لنگر خمشییی نیروی محوری اتضییای تحت فشییار و خمش به اتضییایی اطالق می

شتر از     شاری نهایی بی شد،        𝑓𝑐𝑑𝐴𝑔 0.15ف شاری نهایی کمتر از این مقدار با صورتیکه نیروی محوری ف شد. در با

 شود.تضو خمشی محسوب می

𝑁𝑢 = 550 × 1000 ≤ 0.15 × 0.65 × 25 × 500 × 500 = 609375 𝑁 

 شود.در نتیجه تضو خمشی محسوب می

صرفاً جهت گمراه کرد          شی  شی و نیروهای بار سوال در مورد لنگرهای مم صورو  شده در  ن داوطلبان توجه: مقادیر داده 

 بوده و هیچ نقشی د رپاسخ تست ندارند.

 

خواهد برای تسریع در اتمام اجرای اسکلت، نسبت به بتن ریزی دال سقف مجری یک ساختمان می -32

ری ریزی شده و هنوز حالت خمیهای نگهدارنده دال تازه بتناقدام نماید. درصورتیکه دیوارها و ستون

 در این ارتباط صحیح است؟های زیر یک از گزینهدارند. کدام

 ریزی شود.( مادام که اعضای قائم نگهدارنده دال حالت خمیری دارند نباید دال بتن1
 ریزی کردا بتندال رتوان وارد نشود، می ستونریزی، فشار به دیوار یا که با بتنباشدشدهنحوی انجامبندی دال به( چنانچه قالب2
 اب نمود.ها اجتنها از بازکردن قالبکافی در دیوارها و ستونتوان انجام دادکه تا حصول مقاومتشرطی میریزی دال را به( بتن3
 توان دال را بتن ریزی کرد.( در صورت صالحدید ناظر، می4

 صحیح است 2گزینه  -32سوال پاسخ

 8-7-2-72-6، بند 713مبحث نهم، صفحه 

ستون تیرها یا دال ضای قائم حالت خمیری دارند، نباید بتن ها یا دیوارها را تا زمانی که های متکی بر  زی ریاین ات

 کرد.
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 :آنالیز سواالت مبحث نهم 

سوال        سواالت   سان همانمد  سواالت خیلی آ شاما  سوال        02و  00مبحث نهد،  س ت همانمد  سیار  سواالت ب  92و  32 و 

 توان س ت بیان کرد.است. به طور کا سواالت این ب ا را می

سخ    ها و دورههمانطورکه به مراتب در کالس توجه: شد و در این پا شاره  شاهده می   ها ا شریحی نیز م س   های ت تهاده از شود، با ا

درصد سواالت به راحتی قابا حا شدن     02واژگان کلیدی و پرتررار آموزشگاه که برای این مبحث ارائه شده است، حداقا    

پشت   A5به صورت م تصر و مهید تهیه شده و صرفاً به اندازه یک برگه      الزم به ذکر است که این واژگان کلیدی، هستمد.  

 باشد.و رو می

می باشد، حداکثر طول  25mmشعاع ژیراسیون حداقل مقطع یک عضو کششی با مقطع ناودانی برابر  -33

 آزاد مجاز آن حدودا چقدر است؟

 متر 5( 2      متر3( 1

 متر 9( 4     متر 7.5( 3

 صحیح است 3گزینه  -33سوال پاسخ

 2-3-2-71بند  -33مبحث دهم، صفحه 

 توان نوشت:تجاوز نماید. بنابراین می 311ضریب الغری حداکثر اتضای کششی نباید از 

(
𝐿

𝑟𝑚𝑖𝑛
)

𝑚𝑎𝑥

= 300 →
𝐿

0.025
= 300 → 𝐿 = 300 × 0.025 = 7.5 𝑚 

نسبت  MPa 240شکل با دو محور تقارن ساخته شده از فوالد با تنش تسلیم  Iدر پروفیل فوالدی  -34

حداکثر ارتفاع جان مقطع به ضخامت آن برای کسب شرایط فشردگی در اجزای فشاری تحت خمش 

استفاده شود، این  MPa 360باشد. در صورتی که از فوالد با تنش تسلیم می aحول محور قوی برابر 

 نسبت حداکثر چقدر خواهد بود؟

1 )0.67a     2 )0.82a 
3 )1.22a     4 )1.5a 

 صحیح است 2گزینه  -34سوال پاسخ

 75حالت  -3-2-2-71جدول  -37مبحث دهم، صفحه 

→ مقطع فشرده 𝑎 =
ℎ
𝑡𝑤

≤ 3.76√
𝐸
𝐹𝑦

 

( yFبا توجه به اینکه تنش تسلیم فوالد )
360

240
√،  aشود، درنتیجه مقدار برابر می 

240

360
برابر خواهد شد.    

√
240

360
=  صحیح است. 2بنابراین گزینه  0.816
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 جوارهیمهندس سیدمحمد امینآاقی  استاد مربوهط:توسطحل 

{ "ناصفها"در  "عمران مهندسی"تنها آموزشگاه تخصصی  "کلید عمران"} آموزشگاه   

 

  است که در واژگان کلیدی و پرتکرار آموزشگاه کلیدعمران به آن اشاره شده بوده استسوال فوق جزو مباحث مهمی بوده 

 
 

 های تالیفی آموزشگاه کلیدعمران آمده بوده است.مشابه این سوال در آزمون 

 

 

 q0تحت اثر بار مرده گسترده یکنواخت  Lتغییر شکل حداکثر یک تیر فوالدی دوسر ساده به طول  -35

این تیر بر حسب هرتز به کدام یک از مقادیر  f0متر محاسبه شده است. فرکانس دوره ای میلی 5برابر 

 تر است؟زیر نزدیک

1 )9.74   2 )2.51   3 )5.12   4 )7.94 

 صحیح است 4گزینه  -35سوال پاسخ

 پاورقی پایین صفحه -762مبحث دهم، صفحه 

 توان از رابطه زیر استفاده نمود:می Dqتیرهای دو سر ساده تحت بار یکنواخت  fای برای محاسبه فرکانس دوره

𝑓 =
𝜋

2𝑙2 √
𝐸𝐼𝑔

𝑞𝐷
  

 توان نوشت:سازه می، مقدار خیز تیر داده شده است. با استفاده از روابط تحلیلDqو  E ،Iدر این سوال به جای دادن مقادیر 

حداکثر خیز تیر = 0.005 =
5𝑞𝐿4

384 𝐸𝐼
→

𝐸𝐼

𝑞
=

𝐿4

0.384
  

⇒ 𝑓 =
𝜋

2𝑙2
√

𝑙4𝑔

0.384
=

𝜋

2
√

𝑔

0.384
= 7.935  
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های مقطع متقارن ساخته شده از ورق، در برابر لنگر برای آنکه بال bدر شکل روبرو حداکثر مقدار  -36

 (Fy=360MPaتر است؟ )خمشی الغر محسوب نشوند به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک

1 )500mm 

2 )420mm 

3 )400mm 

4 )270mm 

 

 صحیح است 2گزینه  -36سوال پاسخ

 77حالت  -3-2-2-71جدول  -31مبحث دهم، صفحه 

→ مقطع الغر 𝑏
𝑡

≤ 0.95√
𝐾𝑐𝐸
𝐹𝑙
  

 :32در صفحه 

𝐾𝑐 =
4

√
ℎ

𝑡𝑤

=
4

√
1200

12

= 0.4      0.35 ≤ 0.4 ≤ 0.76 → 𝐾𝑐 = 0.4 

با توجه به اینکه شکل نسبت به محور قوی متقارن است، بنابراین تار خنثی دقیقاً در وسط مقطع افتاده و درنتیجه 

 وشت:توان نشود. بنابراین میشی و فشاری با یکدیگر برابر میمقدار اساس مقطع االستیک نسبت به بال کش
𝑠𝑥𝑡

𝑠𝑥𝑐
= 1 ≥ 0.7 → 𝐹𝑙 = 0.7𝐹𝑦 = 0.7 × 360 = 252 

 توان نوشت:پس می

→ مقطع الغر

𝑏
2
𝑡

≤ 0.95√
𝐾𝑐𝐸
𝐹𝑙

→
𝑏

2 × 15
≤ 0.95 × √0.4 × 2 × 10

5

252
= 16.93 

⇒ 𝑏 ≤ 2 × 15 × 16.93 = 507.8 𝑚𝑚 
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  کلیدی و پرتکرار آموزشگاه کلیدعمران به آن اشاره شده بوده استسوال فوق جزو مباحث مهمی بوده است که در واژگان 

 
 

 های تالیفی آموزشگاه کلیدعمران آمده بوده است.مشابه این سوال در آزمون 

 
 

 ؟باشدمیندر اتصاالت با پیچ استفاده از کدام نوع سوراخ به هیچ وجه در اتصال با عملکرد اتکایی مجاز  -37

 ( سوراخ لوبیایی کوتاه2     ( سوراخ لوبیایی بلند1
 ( سوراخ استاندارد4     ( سوراخ بزرگ شده3

 صحیح است 3گزینه  -30سوال پاسخ

 2ب مورد -2-3-6-2-71بند  -756مبحث دهم، صفحه 

 های بزرگ شده فقط در اتصاالت اصطکاکی مجاز است.سوراخ
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جرایی، های اشود که مجری ساختمان بدون توجه به دستور العمل نقشهیک مهندس ناظر متوجه می -38

یک سقف با سیستم اعضاء خمشی با مقطع فوالدی و دال بتنی متکی بر آن به همراه برشگیر را بدون 

های موقت در زیر تیر فوالدی بتن ریزی کرده است و بنابراین دستور توقف کار را صادر استفاده از پایه

نهایی هد که عضو فوالذی به تدکند. دفتر فنی مجری، با انجام محاسبات دقیق و صحیح نشان میمی

دارای مقاومت کافی برای تحمل وزن خود، وزن بتن تر و بارهای حین اجرا)نظیر بارناشی از قالب 

ای زیردر این هتوان قابل قبول دانست. کدامیک از گزینهبندی( است و بنابراین سقف اجرا شده را می

 ارتباط صحیح است؟

 قبول نیست.( سقف اجرا شده به هیچ وجه قابل 1
 ( سقف اجرا شده همواره قابل قبول است.2
 ( محاسبات بیشتری برای قابل قبول بودن سقف اجرا شده از نظر بهره برداری الزم است.3
درصد مقاومت مشخصه از وارد شدن هرگونه  75( سقف اجرا شده فقط در صورتی قابل قبول است که تا قبل از رسیدن بتن به 4

 دال و تیرها و بارهای حین اجرا جلوگیری شود.باری مازاد بر وزن 

 
 صحیح است 4گزینه  -39سوال پاسخ

 2-3-8-2-71بند  -722مبحث دهم، صفحه 

ریزی دال بتنی از پایه موقت در زیر تیر فوالدی اسیتفاده  که در اتضیای خمشیی با مقطع مختلط، در هنگام بتن  درصیورتی 

، باید به تنهایی دارای مقاومت کافی برای cfدرصیید مقاومت مشییخصییه  15نشییود، تضییو فوالدی تا قبل از رسیییدن بتن به 

 بندی( باشد.تحمل وزن خود، وزن بتن تر و بارهای حین اجرا )نظیر بار ناشی از قالب
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 CK45های دندانه شده ها از میلهاجرایی یک ساختمان، میل مهارهای کف ستونهای مصوب در نقشه -39

نشان داده شده است.با توجه به شرایط کارگاه، دفتر فنی  30mmو قطر  Fu=600MPaبا تنش نهایی 

فی در کارگاه نیز دار مصرکند نظر به اینکه تنش کش نهایی میلگردهای آجکارفرما به ناظر پیشنهاد می

Fu=600MPa  است، به جایCK45  در میل مهارها استفاده  32از میلگردهای رزوه شده آجدار به قطر

 های زیر در این رابطه صحیح است؟شود.کدامیک از گزینهمی

 ( استدالل کارفرما برای پذیرش پیشنهاد کافی نیست.1
 است.( در صورت تامین طول مهاری برای میل مهارها، پیشنهاد کارفرما قابل قبول 2
 ( پیشنهاد کارفرما، با توجه به تساوی قطرهای اسمی، همواره قابل قبول است.3
است، پیشنهاد کارفرما قابل قبول  Fuهای دندانه شده فقط تابع ها و میلههای کششی و برشی اسمی پیچ( با توجه به اینکه تنش4

 است.

 صحیح است 2گزینه  -31سوال پاسخ

 6-6-2-71بند  -715مبحث دهم، صفحه 

ها، سییطح شییوند، در تعیین مقاومتها از آرماتورهای آجدار سییاخته میمهارهای کف سییتونکه میلمواردی... در 

شتن دندانه     سمی ناحیه رزوه شده ) که پس از بردا سمی   های برجسته اندازه مقطع ا گیری شده و کوچکتر از قطر ا

 باشد( مالک محاسبه خواهد بود.آرماتور می

 3-3-6-2-71بند  -792مبحث دهم، صفحه 

ای ههای دندانه شده )غیر از میله ها، سطح مقطع اسمی پیچ )مقطع دندانه نشده پیچ( و میله   ... در تعیین مقاومت

 باشد.های برجسته( مالک میبا دندانه

 31)که کوچکتر از  Φ30با توجه به موارد فوق، به دلیل اینکه سییطح مقطع اسییمی ناحیه رزوه شییده در میلگرد  

توان باشد، نمی میلیمتر است(، کمتر می  31)که برابر  CK45مهار دندانه شده  ت(، از سطح مقطع میل میلیمتر اس 

 از آنها استفاده کرد.
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متر که قطعات آن با استفاده از جوش ساخته  16میزان انحراف مجاز در ریسمانی بودن  ستون به طول  -42

 شوند، حداکثر چند میلی متر است؟می

1 )10   2 )12   3 )11   4 )5 

 صحیح است 2گزینه  -41سوال پاسخ

 7-3-9-3-71بند  -216مبحث دهم، صفحه 

ستون  ساخته می      برای  ستفاده از جوش  صلی خرپا که با ا ضای ا سطح مقطع، میزان    ها و ات شوند، بدون توجه به 

 انحراف مجاز در ریسمانی بودن تضو )انحراف محور تضو از خط راست( برابر است با:

... 

 متر: 73طول بزرگتر از برای اتضای با 

10𝑚𝑚 + 3𝑚𝑚 ×
طول تضو بر حسب متر − 14

3
= 10 + 3 ×

16 − 14

3
= 12𝑚𝑚 

 

 سوال فوق جزو مباحث مهمی بوده است که در واژگان کلیدی و پرتکرار آموزشگاه کلیدعمران به آن اشاره شده بوده است 

 
 های تالیفی آموزشگاه کلیدعمران آمده بوده است.مشابه این سوال در آزمون 
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ود. ضخامت شبرای انتقال نیرو از یک ورق به ورق دیگر، مطابق شکل از جوش انگشتانه استفاده می -41

تر ماست. کدام گزینه صحیح است؟ ابعاد داخل شکل به میلی 40mmها و قطر سوراخ 30mmها ورق

 است.

  طرح از نظر هندسی قابل قبول نیست. (1
 باشد. 16mmتواند برابر ( ضخامت جوش می2
 تواند باشد.می 16mm( حداکثر ضخامت جوش حدود 3
 باشد. 18mmتواند کمتر از حدود ( ضخامت جوش نمی4

 

 صحیح است 4گزینه  -42سوال پاسخ

 ب-3-2-6-2-71بند  -753مبحث دهم، صفحه 

میلیمتر کمتر باشیید.  8: قطر سییوراخ در جوش انگشییتانه نباید از ضییخامت قطعه سییوراخ شییده به اضییافه  2مورد 

 برابر ضخامت جوش بزرگتر شود. 25/2میلیمتر و یا  3قطر یاد شده نباید از قطر حداقل به اضافه همچنین 

قطر سوراخ جوش = 40mm ≥ ضخامت قطعه + 8𝑚𝑚 → حداقل قطر سوراخ جوش = 30 + 8 = 38𝑚𝑚 → 𝑜𝑘 

قطر سوراخ جوش = 40 ≤ {

قطر حداقل + 3𝑚𝑚 = 38 + 3 = 41 → 𝑜𝑘

2.25 × ضخامت جوش → ≤ ضخامت جوش
40

2.25
= 17.77 ≈ 18𝑚𝑚

  

 باشد.برابر قطر سوراخ می3های جوش انگشتانه : حداقل فاصله مرکز به مرکز سوارخ3مورد 

فاصله مرکز به مرکز سوراخ های جوش = 175 ≥ 4 × 40 = 160 → 𝑜𝑘 

میلیمتر و یا کمتر است، باید برابر با ضخامت قطعه    79: ضخامت جوش انگشتانه و کام در قطعاتی که ضخامت آنها    8مورد 

میلیمتر است، ضخامت این جوش باید حداقل یک دوم ضخامت قطعه باشد       79قطعاتی که ضخامت آنها بیش از  باشد. در  

 میلیمتر نیز کمتر نشود. 79و از 

ضخامت قطعه = 30 > 16 → ≤ ضخامت جوش max (
ضخامت قطعه

2
(16𝑚𝑚 و = max (

30

2
, 16) = 16𝑚𝑚 

 78قبول اسییت و ضییخامت جوش باید حدوداً از توان گفت که طرح اتصییال از نظر هندسییی قابل با توجه به موارد فوق می

 تر باشد.میلیمتر بیش

 سوال فوق جزو مباحث مهمی بوده است که در واژگان کلیدی و پرتکرار آموزشگاه کلیدعمران به آن اشاره شده بوده است 
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 79اردیبهشت  -حل سواالت آزمون نظام مهندسی عمران)نظارت( 

 جوارهیمهندس سیدمحمد امینآاقی  استاد مربوهط:توسطحل 

{ "ناصفها"در  "عمران مهندسی"تنها آموزشگاه تخصصی  "کلید عمران"} آموزشگاه   

  هم:دآنالیز سواالت مبحث 

ترین ستتتواالت چمدین دوره اخیر دانستتتت. ستتتواالت با ح د  توان یری از ستتت تستتتواالت مبحث دهد این آزمون را می

ستت ت  ستتیاربتوان به جرأت ستتواالت این ب ا از آزمون را می کمی فراتر از حوزه نظارت.محاستتبات وموماً باال و ا بته 

 نامید.

ه زمون، همانطورکه مشاهده شد با استهاده از واژگان کلیدی آموزشگا     با وجود بسیار س ت بودن سواالت مبحث دهد آ     توجه:

ستتتتوال این آزمون کرد. واژگان کلیدی و پرترراری که همانمد مبحث نهد به صتتتتورت   0کلیدومران، میتوان اقدام به حا 

های تا یهی آموزشگاه سوال این ب ا نیز در آزمون 4تمظید شده است. همچمین مشابه با  A5م تصر و مهید و در یک برگه 

 های تا یهی دارد.شود که نشان از کیهیت و استاندارد باالی این آزمونمشاهده می

 

)ابعاد بر حسب  3622×182 ×122میزان مجاز تاب برداشتگی کلی یک قطعه بتنی پیش ساخته به ابعاد  -42

 باشد؟ند میلی متر میچ میلی متر(

1 )5   2 )11   3 )15   4 )21 

 صحیح است 2گزینه  -42سوال پاسخ

 6-6-3-77بند  -58صفحه  -مبحث یازدهم

 طول قطعه است. 7:391میزان مجاز تاب برداشتگی کلی یک قطعه بتنی پیش ساخته برابر 
1

360
× 3600 = 10 𝑚𝑚 

 :(ICF)های عایق ماندگار ای بتن مسلح با قالبدر سیستم دیوار سازه -43

 متر احتیاج به نعل درگاه دارند.میلی 011( تمام بازشوهای با عرض کمتر از 1
 متر در نظر گرفته شود.میلی 11( ضخامت پوشش نما نباید کمتر از 2
 شود.( متراکم کردن بتن یا لرزاندن میلگردهای عمومی انجام می3
 میلی متر باشد. 15( ضخامت پوشش نمای مورد نیاز روی دیوار نباید کمتر از 4

 صحیح است 4گزینه  -43سوال پاسخ

 3-9-3-77بند  -96صفحه  -مبحث یازدهم

دقیقه بعد از  75ای باشد که تا  باید به گونه ICFحداقل ضخامت پوشش نمای مورد نیاز برای سیستم ساختمانی       

ضخامت نباید کمتر از        721سوزی، دمای تایق کمتر از  آتش شد ولی در هر حل  سیوس با سل میلیمتر  75درجه 

 .درنظر گرفته شود

 ها:بررسی سایر گزینه

 3-8-3-77بند  -11: صفحه 7گزینه 

 3-9-3-77بند  -96: همان صفحه 2گزینه 

 75-8-3-77بند  -12: صفحه 3گزینه 
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 79اردیبهشت  -حل سواالت آزمون نظام مهندسی عمران)نظارت( 

 جوارهیمهندس سیدمحمد امینآاقی  استاد مربوهط:توسطحل 

{ "ناصفها"در  "عمران مهندسی"تنها آموزشگاه تخصصی  "کلید عمران"} آموزشگاه   

 

الدی های فوهای فوالدی با مقطع گرم نورد شده، خم کاری کدام یک از پروفیلدر اجرای ساختمان -44

 باشد؟نمیزیر در دمای محیط مجاز 

 متر 8به شعاع انحنای  211×211×21( نبشی 1

 متر 8به شعاع انحنای  151×151×15( نبشی 2

 متر در صفحه جان نیمرخ 4به شعاع انحنای  UNP 120( ناودانی 3

 متر در صفحه بال نیمرخ 4به شعاع انحنای  UNP 120( ناودانی 4

 صحیح است 2گزینه  -44سوال پاسخ

 31-7-8-7-77بند  -73صفحه  -مبحث یازدهم

 اتمال نیرو در دمای محیط کار درصورتی مجاز است که شعاع انحنای خم برابر یا بزرگتر از مقادیر زیر باشد:

 گیرد.برابر تری بالی از نیمرخ که در صفحه خم قرار می 35ها: نبشی

برابر تری بال نیمرخ   25گیرد و یا که خم در صفحه جان نیمرخ قرار برابر ارتفاع نیمرخ درصورتی 25ها: ها و سپریناودانی

 که خم در صفحه بال نیمرخ قرار گیرد.درصورتی

 ها:بررسی گزینه

 :7گزینه 

8000 𝑚𝑚 < 45 × 200 = 9000 𝑚𝑚 →  مجاز نمی باشد

 : 2گزینه 

8000 𝑚𝑚 ≥ 45 × 150 = 6750 𝑚𝑚 →  مجاز

 : 3گزینه 

4000 𝑚𝑚 ≥ 25 × 120 = 3000 𝑚𝑚 →  مجاز

 : 3گزینه 

4000 𝑚𝑚 ≥ 25 × 55⏟
از اشتال

= 1375 𝑚𝑚 →  مجاز

  



 Kelid_Omran@ : م آموزشگاهآدرس کانال تلگرا

11235522190 /( 132) 32233223- 4تماس :   

 Kelid_Omran@ : آموزشگاه اینستاگرامآدرس 

 

 

 28 

 79اردیبهشت  -حل سواالت آزمون نظام مهندسی عمران)نظارت( 

 جوارهیمهندس سیدمحمد امینآاقی  استاد مربوهط:توسطحل 

{ "ناصفها"در  "عمران مهندسی"تنها آموزشگاه تخصصی  "کلید عمران"} آموزشگاه   

 

برای ساخت خرپایی با جزئیات نشان داده شده، میزان حداکثر رواداری مجاز ساخت در ارتفاع و  -45

ت؟ های زیر صحیح اسدهانه بر حسب میلی متر، به ترتیب از راست به چپ، در کدام یک از گزینه

 باشند.می 2UNP160و اعضای مورب از  2UNP 200اعضای افقی و قائم خرپا از پروفیل های 

 21و  12( 1

 21و  0( 2

 12و  12( 3

  12و  0( 4

 

 

 صحیح است 2گزینه  -45سوال پاسخ

 و نکته زیر جدول 3-2-77جدول  -32صفحه  -مبحث یازدهم

پایین            تا زیر  پا  یال خر باالترین  پا از روی  فاع کلی خر فاع، ارت پا در مرتفع  منظور از ارت یال خر ط ترین  ه ترین نق

 باشد. با توجه به شکل داده شده، ارتفاع خرپا برابر است با:می

1400 + 2 ×
200⏞

𝑈𝑁𝑃200 ارتفاع مقطع

2
= 1600 𝑚𝑚 

ارتفاع خرپا = 1.6 𝑚 > 1.5 𝑚 → رواداری مجاز = 12 𝑚𝑚 

دهانه خرپا = 9.8 𝑚 > 9 𝑚 → رواداری مجاز = 20 𝑚𝑚 

 هم:یازد آنالیز سواالت مبحث 

ستتوال آمده استتت. ستتواالت این ب ا به همراه مبحث دوازدهد همواره از    4گذشتتته های از مبحث یازدهد همانمد دوره

 44ال سوال  دهمد. با این حهای آزمون نظارت ومران هستمد که همواره بیشتر مهمدسین به آنها پاسخ می    ترین ب اآسان 

ای در مورد ارتهاع خرپا بود نرتهنیز دارای  49این آزمون کمی زمانبر بود و احتیاج به محاستتبه کمی داشتتت. همچمین ستتوال  

 شد.به اشتباه زده می 0که درصورت ودم توجه به آن، گزیمه 

تر های گذشته س تتوان گهت سواالت این ب ا در حد متوسط بوده است. هر چمد نسبت به سالبا همه این تهاسیر، می

 شده بود.

ارای شوند، باید ده ساخته میهایی که برای حمل و نقل وسایل ساختمانی در کارگاکف گذرگاه -46

 حداقل چه ضریب ایمنی نسبت به حداکثر بارهای وارده باشند؟

1 )1.5   2 )1.7   3 )2   4 )2.5 

 صحیح است 4گزینه  -46سوال پاسخ

 3-5-1-72بند  -53صفحه  -مبحث دوازدهم

نسبت  5/2حداقل دار و گذرگاه باید دارای استحکام و مقاومت کافی بوده و دارای ضریب ایمنی بارگذاری راه شیب

 به حداکثر بارهای وارده باشد.
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 79اردیبهشت  -حل سواالت آزمون نظام مهندسی عمران)نظارت( 

 جوارهیمهندس سیدمحمد امینآاقی  استاد مربوهط:توسطحل 

{ "ناصفها"در  "عمران مهندسی"تنها آموزشگاه تخصصی  "کلید عمران"} آموزشگاه   

  های تالیفی آموزشگاه کلیدعمران آمده بوده است.در آزمون سوال فوقمشابه 

 
 ؟نیستکدام عبارت در مورد گرم کردن قیر صحیح  -47

 ( گرم کردن بشکه محتوی قیر باید به نحوی باشد که ابتدا قسمت فوقانی قیر ذوب شود.1
 بشکه قیر، باید درب آن کامال باز باشد. ( هنگام حرارت دادن2
 ( کارگران بعد از پایان کار پخت قیر، باید لباسی را که به تن دارند با موادی مانند بنزین پاکسازی کنند.3
 ( درپوش دسته داری باید در دسترس باشد تا در صورت آتش گرفتن قیر آنرا روی بشکه قرار داد و آتش را خفه کرد.4

 است صحیح 3گزینه  -40سوال پاسخ

 مورد د -3-3-2-72بند  -79صفحه  -مبحث دوازدهم

کارگران پخت قیر و آسییفالت پس از پایان کار، مجاز به پاکسییازی لباسییی که بر تن دارند با مواد قابل اشییتعال از  

 باشند.قبیل بنزین نمی

 ها:بررسی سایر گزینه

 مورد چ -79: صفحه 7گزینه

 مورد ح -79: صفحه 2گزینه 

 مورد ح -79 : صفحه3گزینه 

 ؟صحیح استهای ساختمانی کدام عبارت در مورد کارگاه -48

 ( به کارگرانی که به طور مستمر با گچ و سیمان تماس مستقیم دارند، باید یکبار برای هر نوبت کاری شیر داده شود.1
 ( در هر کارگاه ساختمانی احداث حداقل دو توالت و روشویی الزامی است.2
 متر مجاز است. 3نردبان، حمل بار با دست تا ارتفاع حداکثر ( هنگام استفاده از 3
متر باشد باید مجهز به قید یا ضامنی باشد که از بهم خوردن شیب آن جلوگیری به  5( اگر نردبان دو طرفه به ارتفاع بیشتر از 4

 عمل آید.

 صحیح است 2گزینه  -49سوال پاسخ

 5-7-3-72بند  -27صفحه  -مبحث دوازدهم

کننده تماس مسییتقیم ه کارگرانی که به طور مسییتمر با گچ، سیییمان یا سییایر مواد آلودهدر تملیات سییاختمانی، ب

 دارند، باید یک بار برای هر شیفت کاری شیر داده شود.

 ها:بررسی سایر گزینه

 7-3-3-72بند  -23: صفحه 2گزینه

 مورد پ 7-3-1-72بند  -52: صفحه 3گزینه

  3-3-1-72بند  -53: صفحه 3گزینه 
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 79اردیبهشت  -حل سواالت آزمون نظام مهندسی عمران)نظارت( 

 جوارهیمهندس سیدمحمد امینآاقی  استاد مربوهط:توسطحل 

{ "ناصفها"در  "عمران مهندسی"تنها آموزشگاه تخصصی  "کلید عمران"} آموزشگاه   

 

 سانتی متر، کدام عبارت صحیح است؟ 122راهرو سرپوشیده احداث شده در پیاده رو به عرض برای  -49

 توان هم عرض پیاده رو احداث نمود.(راهرو را می1
 متر باشد. 2.5( ارتفاع راهروی سرپوشیده نباید کمتر از 2
 توان در سقف راهرو از تور سیمی استفاده نمود.( می3
 برابر هرگونه ریزش و سقوط احتمالی مصالح ساختمانی مقاوم باشد.( سقف راهرو باید در 4

 صحیح است 3گزینه  -41سوال پاسخ

 9-3-5-72بند  -35صفحه  -مبحث دوازدهم

ستفاده از تخته    صورت ا ضخامت آنها حداقل    در سقف راهرو، باید  میلیمتر بوده و به ترتیبی در  51های چوبی در 

به داخل راهرو جلوگیری به تمل آید. اسییتفاده از مصییالح   کنار هم قرار گیرند که از ریزش مصییالح سییاختمانی 

 باشد.غیرمقاوم مانند توری سیمی، گونی و از این قبیل ممنوع می

 ها:بررسی سایر گزینه

 2-3-5-72بند  -33: صفحه 7گزینه

 2-3-5-72بند  -33: صفحه 2گزینه

 5-3-5-72بند  -33: صفحه 3گزینه

 

 تالیفی آموزشگاه کلیدعمران آمده بوده است.های مشابه این سوال در آزمون 

 
 هم:دوازد آنالیز سواالت مبحث 

ستتتوال آمده استتتت. همانطور که گهته شتتتد، ستتتواالت این ب ا همواره از   4های گذشتتتته از مبحث دوازدهد همانمد دوره

ره نیز دهمد. در این دومیهای آزمون نظارت ومران هستتتتمد که همواره بیشتتتتر مهمدستتتین به آنها پاستتتخ ترین ب اآستتتان

 های گذشته آسان بوده است.سواالت از این مبحث مطابق با روال دوره
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 s500های مناسب در مقابل انفجار، چرا میلگردهای خاص با مقاومت تسلیم باالتر از در سازه بتنی سامانه -52

 ممکن است مناسب نباشند؟

 بیشتر باشد.ها ممکن است خیلی ( زیرا ضریب ارتجاعی آن1
 ( زیرا ممکن است شکل پذیری مورد نظر را نداشته باشد.2
 ها ممکن است کمتر باشد.( زیرا مدول برشی آن3
 ( زیرا ضریب ارتجاعی آن ها ممکن است کمتر باشد.4

 صحیح است 2گزینه  -51سوال پاسخ

 2-5-3-27بند  -51صفحه  -مبحث بیست و یکم

باشییند. میلگردهای خاب با پذیری کافی برای بارگذاری دینامیکی میو کمتر دارای شییکل S500میلگردهای ... 

 کاری را نداشته باشند.پذیری مورد نیاز برای خممقاومت تسلیم باالتر ممکن است شکل

 در مورد مقاومت مصالح روکار نما در برابر فشار ناشی از انفجار، کدام عبارت صحیح است؟ -51

 اب های مجزا استفاده شود.( الزم است از ق1
 ( الزم است قاب بندی آنها مستقیما به ستون ها وصل شود.2
 ( الزم است قاب بندی آن ها، همان قاب بندی اسکلت اصلی باشد.3
 ( استفاده از مصالح روکار نما برای مقابله با فشار ناشی از انفجار ممنوع می باشد.4

 صحیح است 2گزینه  -52سوال پاسخ

 5-3-3-2-27بند  -23 صفحه -مبحث بیست و یکم

های مجزا استفاده شده و این قابها با اتصاالت مستقیم به دیافراگم سقفها       برای نصب مصالح روکار نما باید از قاب  

 ها جلوگیری شود.متصل شوند تا از انتقال لنگر خمشی موضعی به ستون

 شود؟طبقه، حداقل در هر چند سال باید انجام  6بررسی سازه ساختمان تجاری  -52

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

 صحیح است 2گزینه  -52سوال پاسخ

 8-3-22بند  -21صفحه  -مبحث بیست و دوم

 های تالیفی آموزشگاه کلیدعمران آمده بوده است.مشابه این سوال در آزمون 
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 79اردیبهشت  -حل سواالت آزمون نظام مهندسی عمران)نظارت( 

 جوارهیمهندس سیدمحمد امینآاقی  استاد مربوهط:توسطحل 

{ "ناصفها"در  "عمران مهندسی"تنها آموزشگاه تخصصی  "کلید عمران"} آموزشگاه   

 بیست و یکم و بیست و دوم آنالیز سواالت مبحث: 

توان سواالت  می 02یک سوال آمده است. با ایمره از مبحث    00دو سوال و از مبحث   02های گذشته از مبحث  همانمد دوره

س ت    سیار  ست. به همین د یا       ب شده بوده ا سبات طراحی  سواالت بدون نیاز به محا تری را طرح کرد، و ی در این آزمون 

 توان گهت سواالت این مبحث آسان بوده است.می

ام موضتتتتوع دوره تماوب   های خود وموان کرده در کالس باید گهت همانطورکه ایم انب به مراتب            00در ارتباط با مبحث    

سی یری از مهد  شاهده          ترین ب ابازر ست. همانطورکه م سیار زیاد ا سوال از آن ب ست  که احتمال طرح  های این مبحث ا

وال س  های تا یهی آموزشگاه نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته بوده است و در آزمون این دوره نیز تمها    شد، در آزمون 

 این مبحث از همان ب ا آمده است.

 

ناچیز می  Bاز قاب مقابل کدام گزینه می باشد؟) بعد غلطک در نقطه  Cمقدار لنگر خمشی در تکیه گاه  -53

 باشد(

1 )2PL 

2 )PL 

 ( صفر3

4 )PL/2 

 

 صحیح است 2گزینه  -53سوال پاسخ

 با استفاده از روابط  تحلیل سازه خواهیم داشت:
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 79اردیبهشت  -حل سواالت آزمون نظام مهندسی عمران)نظارت( 

 جوارهیمهندس سیدمحمد امینآاقی  استاد مربوهط:توسطحل 

{ "ناصفها"در  "عمران مهندسی"تنها آموزشگاه تخصصی  "کلید عمران"} آموزشگاه   

 

 باشد؟چقدر می kN.mدر قاب متقارن مطابق شکل، مقدار لنگر خمشی در پای هر ستون بر حسب  -54

1 )51 

2 )91 

3 )181 

4 )111 

 

 صحیح است 3گزینه  -54سوال پاسخ

 با استفاده از روابط  تحلیل سازه خواهیم داشت:

 
 

  هاسازهتحلیلآنالیز سواالت: 

تاً ها که حا این سواالت کار نسباست. برخالف بعضی از دورهسازه داده شده های گذشته دو سوال تحلیاهمانمد دوره

دشواری بوده است، در این دوره دو سوال داده شده به راحتی با استهاده از روابط استاتیک و نوشتن معادالت تعادل قابا 

 توان گهت سواالت این ب ا، به نسبت ماهیت آن، آسان بوده است.اند. بمابراین میحا  بوده
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 79اردیبهشت  -حل سواالت آزمون نظام مهندسی عمران)نظارت( 

 جوارهیمهندس سیدمحمد امینآاقی  استاد مربوهط:توسطحل 

{ "ناصفها"در  "عمران مهندسی"تنها آموزشگاه تخصصی  "کلید عمران"} آموزشگاه   

 

درصد 31یک جوش گوشه متساوی الساقین، با تغییر هندسه مقطع جوشکاری، ظرفیت باربری جوش  در -55

برابر بعد حالت متساوی الساقین  2کاهش یافته است. با فرض ثابت ماندن طول جوش، چنانچه یک بعد 

 شود، بعد دیگر نسبت به بعد جوش حالت متساوی الساقین حدودا چه مقداری خواهد شد؟

 ( یک چهارم شده است.2    انده است( ثابت م1

 ( یک سوم شده است.4    ( نصف شده است.3

 صحیح است 3گزینه  -55سوال پاسخ

 و شکل کشیده شده در کتاب در کالس 3-6-2-71شکل  -731صفحه  -مبحث دهم

 

  بوده استسوال فوق جزو مباحث مهمی بوده است که در واژگان کلیدی و پرتکرار آموزشگاه کلیدعمران به آن اشاره شده 
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 79اردیبهشت  -حل سواالت آزمون نظام مهندسی عمران)نظارت( 

 جوارهیمهندس سیدمحمد امینآاقی  استاد مربوهط:توسطحل 

{ "ناصفها"در  "عمران مهندسی"تنها آموزشگاه تخصصی  "کلید عمران"} آموزشگاه   

 

در فرآیند جوشکاری، گرم کردن موضعی جوشکاری به دالیل مختلف ممکن است در دستور کار باشد.  -56

 در این ارتباط کدام یک از گزینه های زیرصحیح است؟

 شود.( عملیات گرم کردم همواره قبل از انجام جوشکاری انجام می1
 انجام شود. ( عملیات گرم کردن، ممکن است بعد از جوشکاری نیز2
 ( عملیات گرم کردن به هیچ وجه نباید در حین انجام عملیات جوشکاری انجام شود.3
 ( عملیات گرم کردن همواره باید در حین انجام عملیات جوشکاری انجام شود.4

 صحیح است 2گزینه  -56سوال پاسخ

 6-9بند  -712صفحه  -راهنمای جوش

آید. معایبی نظیر کمانش، از جوشیییکاری به تمل می... برای بعضیییی کارهای دقیق، تملیات اصیییالح حرارتی بعد 

 توان به روش حرارتی اصالح نمود.شمشیری و ناگونیایی خارج از رواداری را می

 
ه ها، در صورتیکه تمهیدات خاصی در نظر گرفتدانیم بعد از انجام جوشکاری بال به جان تیر ورق می -57

ان آید. برای اینکه هاللی شدن بال در تیر ورق نشنشود، پدیده هاللی شدن یا انحنای بال به وجودمی 

-داده شده در محدوده مجاز قرار داشته باشد، حداکثر بعد جوش به کدام یک از گزینه های زیر نزدیک

 تر خواهد بود؟)برای محاسبه تحدب ناشی از هاللی شدن از روابط تخمینی استفاده کنید(

1 )8mm 

2 )4mm 

3 )5mm 

4 )7mm 

 

 صحیح است 3گزینه  -50سوال پاسخ

 76-9شکل  -717صفحه  -راهنمای جوش

∆≤ 3𝑚𝑚  
 متر باید وارد شوند()ابعاد به سانتی - 9-9بند  -795صفحه  -راهنمای جوش

∆=
0.038𝑤𝐷1.3

𝑡2
=

0.038×18×𝐷1.3

12
  

⇒
0.038×18×𝐷1.3

12
≤ 0.3 𝑐𝑚 → 𝐷1.3 ≤ 0.438 → 𝐷 ≤ 0.53 𝑐𝑚 ≈ 5𝑚𝑚  
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 79اردیبهشت  -حل سواالت آزمون نظام مهندسی عمران)نظارت( 

 جوارهیمهندس سیدمحمد امینآاقی  استاد مربوهط:توسطحل 

{ "ناصفها"در  "عمران مهندسی"تنها آموزشگاه تخصصی  "کلید عمران"} آموزشگاه   

 

دام روش شوند. از کای هستند که باعث ایجاد ضربه میزندهگاه براهای در اتصال اعضایی که تکیه -58

 نباید استفاده شود؟

 ( اتصال با جوش1
 های با عملکرد اصطکاکی و سوراخ استاندارد( اتصال با پیچ2
 های با عملکرد اصطکاکی و سوراخ بزرگ شده( اتصال با پیچ3
 استانداردهای پرمقاومت باعملکرد اتکایی و سوراخ ( اتصال با پیچ4

 صحیح است 4گزینه  -59سوال پاسخ

 71-7-6-2-71بند  -733صفحه  -مبحث دهم

 های پرمقاومت یا جوش استفاده شود:برای اتصاالت زیر باید از اتصال اصطکاکی با پیچ

ای هستند که باتث ایجاد ضربه یا   های متحرک یا سایر بارهای زنده گاه ماشین ( در اتصاالت اتضایی که تکیه  3... )

 شوند.رفت و برگشتی میبارهای 

 

 سوال فوق جزو مباحث مهمی بوده است که در واژگان کلیدی و پرتکرار آموزشگاه کلیدعمران به آن اشاره شده بوده است 

 
 های تالیفی آموزشگاه کلیدعمران آمده بوده است.مشابه این سوال در آزمون 
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 79اردیبهشت  -حل سواالت آزمون نظام مهندسی عمران)نظارت( 

 جوارهیمهندس سیدمحمد امینآاقی  استاد مربوهط:توسطحل 

{ "ناصفها"در  "عمران مهندسی"تنها آموزشگاه تخصصی  "کلید عمران"} آموزشگاه   

 
 مقاومت، کدام عبارت صحیح است؟آوری شده با بخار، جهت تسریع در کسب در مورد بتن عمل -59

 آوری شده در شرایط مرطوب و دمای متعارف برابر است.( مقاومت فشاری نهایی آن با مقاومت فشاری بتن عمل1

 آوری شده در شرایط مرطوب و دمای متعارف بیشتر است.( مقاومت فشاری نهایی آن از مقاومت فشاری بتن عمل2
 آوری شده در شرایط مرطوب و دمای متعارف کمتر است.مقاومت فشاری بتن عمل( مقاومت فشاری نهایی آن از 3
آوری شده در شرایط مرطوب و دمای متعارف کمتر و یا ( مقاومت فشاری نهایی آن می تواند از مقاومت فشاری بتن عمل1

 بیشتر باشد.

 صحیح است 2گزینه  -51سوال پاسخ

 3مورد  -71-7-72-6بند  -793صفحه  -مبحث نهم

ست    صورت ا سخت     در سه یا مواد زود  سیمان پرتلند نوع  های داده توان زمانآوری با بخار میکننده یا تملفاده از 

 برداری( را کاهش داد.شده )زمان الزم برای قالب

 7مورد  -77-8-71-6بند  -739صفحه  -مبحث نهم

سب مقاومت بتن  سیمان پرتلند      روند ک سان، ولی با انواع مختلف  شرایط یک سان  شوند یک ساخته می هایی که با 

 28برابر مقاومت نمونه  2/7و مساوی   روزه تمامی آنها با  یکدیگر برابر بوده 61مقاومت نیست. ولی در تین حال،  

 ای است که با سیمان نوع یک ساخته شده است. روزه

گفت که مقاومت ها صییحبت از مقاومت فشییاری نهایی شییده اسییت، باید   با توجه به موارد فوق، و اینکه در گزینه

 صحیح است. 7آوری بتن باهم برابر است. بنابراین گزینه روزه( برای همه حاالت تمل61فشاری نهایی )

 
 های میانی در سقف های تیرچه بلوک، کدام گزینه موثرتر است؟برای تعیین حداقل تعداد کالف -62

 ( فاصله تیرچه ها2    ( مقدار بار زنده1

 ( وجود یا عدم وجود سقف کاذب4  سازی( مقدار بار ناشی از کف 3

 صحیح است 2گزینه  -61سوال پاسخ

 پ -2-3-1-1بند  -723صفحه  -2811ب و استاندارد-77-5-5-8بند  -58صفحه  -مبحث هشتم

متر سانتی 71ها به وسیله کالف ترضی، که تری مقطع آن حداقل متر، تیرچه3ها از درصورت تجاوز دهانه تیرچه

 باشد، به هم متصل شوند.

 



کلید واژه  
آزمون نظام مھندسی ونظام کاردانی

www.kelidvajeh.ir
تھیھ کلید واژه ھای آزمون ورود بھ حرفھ مھندسان و کاردانان

عمران (محاسبات ،نظارت ،اجرا)
معماری (طراحی، نظارت ،اجرا)

و تاسیات برقی ومکانیکی،شھرسازی،ترافیک،نقشھ برداری

ارائھ جزوه ھای آمادگی آزمون نظام مھندسی برای رشتھ ھای عمران ، معماری ،برق و...

نمونھ سواالت آزمون نظام مھندسی ھر مبحث بصورت جداگانھ
 شابلون ویژه طراحی معماری برای ترسیم سریع برشھ پلھ و نقشھ ھا در جلسھ امتحان   

آزمون آنالین رایگان ویژه نظام مھندسی برای ھمھ رشتھ ھا

تست زنی سریع = قبولی راحت در آزمون ھای نظام مھندسی با کلید واژه آزمون

سایتھا این از نسخه هتھی با و نمایدتھیه  زیر ھای سایت از یکی از را دخو نیاز مورد واژه کلید اصلی نسخه میتوانید شما

 شد خواھد ارسال شما ایمیل هب رایگان جدید واژه کلید آزمون زمان تا واژه کلید آپدیت صورت در

www.kelidvajeh.ir
www.civilfa.com

www.yarazmoon.com

http://www.civilfa.com/
http://www.civilfa.com/


@kelidvajeh 

 مهندسی نظام آزمون اخبار آخرین از اطالع برای

 (جلسه،نتایج به ورود نام،کارت ثبت زمان)  

 و ها، واژه کلید ، سواالت جزوات،نمونه آخرین دیدن همچنین

شویدما تلگرام کانال عضو آر آی دات واژه کلید سایت مطالب

https://telegram.me/kelidvajeh  

مخاطبین رو در داخل صفحه تلگرام خود برای یکی از  kelidvajeh@برای ورود 
 روبزنید joine to channelو گزینه  ارسال کرده و سپس روی آن کلیک کنید خود

: برای وارد شدن به کانال باید حتما تلگرام شما آپدیت باشدنکته مهم

پیام ارسال کنید تا راهنمایی  09151361344در صورتی بروز مشکل از به تلگرام شماره 
شوید

https://telegram.me/kelidvajeh
https://telegram.me/kelidvajeh



