
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

شما میتوانید با خرید کلید واژه از سایت کلید واژه دات ای آر از آپدیت ھای بعدی آن برای آزمونی کھ خرید کردید 

رایگان استفاده نمایید و نیاز بھ خرید مجدد نیست

 www.kelidvajeh.ir

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

برای ورودkelidvajeh@  رو در داخل صفحھ تلگرام خود تایپ کرده و سپس 
روی آن کلیک کنید و گزینھjoine to channel  روبزنید

نکتھ مھم: برای وارد شدن بھ کانال حتما باید از آخرین نسخھ تلگرام استفاده نمایید

در صورت بروز مشکل میتواندی بھ تلگرام شماره 09151361344 پیام ارسال کرده تا 
شمارا در وردو بھ کانال راھنماییم کنیم

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


هشتمپاسخ سواالت مبحث 



:1سوال

𝐿 = max
1

6
× 2.9 × 103 , 450 , 400 = 483 𝑚𝑚

42صفحه –مبحث هشتم  3گزینه : پاسخ

400mm *400و مقطع متر 2.9ارتفاع آزاد به ستونیساختمانهای بنایی مسلح، حداقل طول قابل قبول قسمت بحرانی در باال و پائین در 

میلی متر به کدام یک از گزینه های زیر نزدیک تر است؟برحسب 
1)200
2)400
3)500
4)800



ومتر12طولبهدیواریکشالودهکهاستایگونهبهکالفباشدهمحصوربناییساختمانیکاحداثمحلزمینموقعیت
مترمیلی450چینیکرسیعرضچنانچه.شوداجراءپلکانیصورتبهبایدزمیندرصدی5شیبعلتبهمتر،میلی330ضخامت

مترینکباشالودهکردنپلکانی)بود؟خواهدترنزدیکزیرهایگزینهازکدامیکبهدیواراینشالودهحجمحداقلشود،فرض
(شودگرفتهنظردرپلههربرایمساویطولباوپلهتعداد

1 )3𝒎𝟑

2 )4/5𝒎𝟑

3 )6𝒎𝟑

4 )6/5𝒎𝟑

48صفحه –مبحث هشتم 
عرض حداقل شالوده  = 1.5 × 450 = 675 𝑚𝑚

شالوده ضخامت حداقل  = 500 𝑚𝑚
شالوده اختالف ارتفاع دو سر  = 12000 × 0.05 = 600 𝑚𝑚

سانتیمتری30نیاز به دو پله 
شالوده جم حداقل ح = 12000 + 2 ∗ 600 ∗ 675 ∗ 500 ∗ 10−9 = 4.45 𝑚3

12000 𝑚𝑚

600 𝑚𝑚
600 𝑚𝑚

2گزینه : پاسخ

:2سوال



kg11/5ک آزمایش جذب آب یک نمونه سنگ که برای اجرای ساختمان با مصالح بنایی استفاده می شود، جرم قطعه سنگ خشدر 
.  استرسیده kg14/6و بعد از جذب آب به بوده 
...آبمقدار جذب این 

.صورتی که سنگ، آهکی متخلخل باشد مجاز استدر (1
استرگی باشد مجاز . در صورتی که سنگ( 2
.  صورتی که سنگ، آهکی متراکم باشد مجاز استدر (3
.صورتی که سنگ، توف باشد مجاز استدر (4

جذب آب نمونه =
14.6−11.5

11.5
= 0.27

14صفحه –مبحث هشتم  4گزینه : پاسخ

:3سوال



:4سوال

69صفحه –مبحث هشتم 

3گزینه : پاسخ

برحسب مجاز مالت ساختمانهای بنایی غیرمسلح، در صورت استفاده از دیوار سنگی، حداکثر ضخامت در 
میلی متر به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟ 

25( ا
2)30
3)40
4)50



در زمینه آزمون محاسبات رایگانهمین االن برای دریافت مشاوره های 
:روی کلمه مشـــاوره کلیک کنید یا با این شمــــــاره تماس بگیرید

09156480376

مشاوره

https://sabzsaze.com/product/toremohasebat/


https://sabzsaze.com/mohasebat-bahman97-answer/?utm_source=pdf-pasokh&utm_medium=banner&utm_campaign=mohasebat-bahman-97



