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 46نًر  نظارتپاسخنانٌ تشریحی آزنَن نظام نًندسی رشتٌ عهران 

 % سَاالت65نعادل سَال ) 66سَال از  51تعداد  46عهران نًر نظارت داٍطلب عزیز در آزنَن 
سَال در  56عدد از  51یعنی  تا سَال يو از ننابع نتفرقٌ بَدى ٍ کال کلید ٍاژى نداشتٌ 4کٌ البتٌ 
قابل پاسخ گَیی بَدى یعنی   www.kelidvajeh.ir( انتحان با کلید ٍاژى سایت % سَاالت46اصل 

راحتی نیتَانستید قبَل شدى ٍ دیگر دغدغٌ آزنَن را نداشتٌ  شها با داشتن این کلید ٍاژى بٌ
 باشید.

رضایت سال است در حَزى آزنَن نظام نًندسی فعالیت نیکند ٍ افتخار نا  4سایت کلید ٍاژى 
 نشتریان ناست.

گانٌ را بٌ صَرت  22نا برای اٍلین بار برای کهک بٌ داٍطلبان عزیز تست يای تالیفی نباحخ 
% يهٌ خریداران را بٌ يهراى 166تفکیکی تًیٌ کردى ٍ در اختیار دٍستان قرار دادیو. کٌ رضایت 

 ن ارسال شدداشت ٍ درخَاست بیشهاری برای تًیٌ تست بقیٌ کتب يو از سَی شها دٍستا

برای اطالع از آخرین اخبار آزنَن نظام نًندسی )جبت نام، دریافت کارت ٍرٍد بٌ جلسٌ، زنان 
آزنَن ٍ...( يهچنین اطالع از خدنات ٍ نحصَالت سایت حتها نا را در شبکٌ يای اجتهاعی 

 دنبال کنید

 آدرس ما در شبکٍ َای اجتماعی:

  kelidvaje@      یا             https://telegram.me/kelidvajeh: تگرام 

 www.instagram.com/kelidvajehاینستاگرام : 

 www.facebook.com/kelidvajehفیسبَک : 

 https://twitter.com/kelidvajeh_irتَییتر: 
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 کیلَنیَنن 6 ٍ 5٫5 ترتیب بٌ طراحی ٍ نحاسبات در طبقات نردى ٍ زندى -ضریب بدٍن) باريای طبقٌ 5 ساختهان یک در -1
 اجرا پایان در کارفرنا ٍ باشد نشدى ننظَر زندى بار کايش بنا، این سازى نحاسبات در آگر .است گردیدى ننظَر نترنربع بر

 این نقدار حداکحر ديد، قرار استفادى نَرد بیشتر زندى بار با اجناسی کردن انبار برای را ساختهان سقف نرین پایین بخَايد
 نَع از سازى سیستو) است؟ تر نزدیک گزینٌ کدام بٌ نترنربع بر کیلَنیَن برحسب ستَن کنترل نظر از فقط بار

 (.باشد نی فَالدی ٍیژى يهگرایی نًاربندی با يهراى قابساختهانی

1)  16 

2)  4.3 

3)  .56 

4)   5.5 

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 32ص 6م:طبقات زندى بار کايش

 (باشد نی نَضَع يهین نَرد در يو بعد صفحات یعنی ٍاژى کلید در }…{ عالنت) }…{25ص 6م:زندى بار

 .است صحیح 3 گزینٌ 1 سئَال پاسخ

 3-5-5-6 بنديای -33 صفحٌ-6 نبحخ

 .داد کايش درصد 26 را زندى بار نیتَان کند، نی لتحه را طبقٌ 2 از بیش بار ستَن کٌ آنجایی از

 :با است برابر کرد ٍارد تَان نی کٌ حداکحر زندى بار این بنابر

7.5=9 x 1.2 KN. 
 

 بیشترین آٍردن دست بٌ برای است نترنربع بر کیلَنیَتن 4 از بیشتر زندى بار ديانٌ، سٌ یکسرى تیر یک بارگیر سطح بر -2
 شَد؟ اعهال بارندى باید يا ديانٌ کدام بٌ ،1 ارىشه ديانٌ در نحبت لنگر

 ديانٌ سٌ ير -1

 2 ٍ 1 يای ديانٌ -2

 3 ٍ 1 يای ديانٌ -3

 2 ديانٌ فقط -4

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید
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 (باشد نی نَضَع يهین نَرد در يو بعد صفحات یعنی ٍاژى کلید در }…{ عالنت) }…{25ص 6م:زندى بار

 24ص 6م:بارگذاری ٍضع ترین نانناسب

 .است صحیح 3 گزینٌ 2 سئَال پاسخ

 ب قسهت 3-2-5-6 بند -24 صفحٌ -6 نبحخ

 باشد؟ نهی ضرٍری زیر حدی يای حالت از کدانیک کنترل نگًبان، سازى عنَان بٌ ٍزنی دیَاريای طراحی در -3

 ٍاژگَنی ٍ لغزش کنترل -1

 کلی پایداری نشست، نگًبان، دیَار پی باربری ظرفیت کنترل، -2

 دیَار برشی ٍ خهشی يای نقاٍنت ترلکن -3

 نگًبان دیَار صلبیت کنترل -4

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 35ص 5م:ٍزنی نیهٌ/ٍزنی دیَار

 36ص 5م:ٍزنی يای دیَار طراحی

 .است صحیح 4 گزینٌ 3 سئَال پاسخ

 1-3-5-5 بند -36 صفحٌ -5 نبحخ

 نگًداشتن ٍ نناسب زيکشی سیستو از استفادى انکان کٌ صَرتی در نصالح، نَع کدام از دیَار پشت ریزی خاک برای -4
 ٍیژى فنی تهًیدات از کٌ شَد نی فرض) کرد؟ استفادى نباید نیست، فرايو کو رطَبت ٍ غیراشباع شرایط در خاک يهَارى

 (.شد نخَايد استفادى آب اضافی فشار برای دیَار طراحی ٍ خاک تحبیت قبیل از

1: GW , GP 

2: GC , GM 

3: GW 

4: GW , SP 

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 44ص 5م:دیَار پشت خاکریز
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 44ص 5م:دیَار پشت خاکریز نصالح

 .است صحیح 2 گزینٌ 4 سئَال پاسخ

 5-5-5 بند -44 صفحٌ -5 نبحخ

 این نَرد در زیر يای عبارت از کدانیک .است گرفتٌ قرار نتر 5 عهق بٌ گَدی نجاٍرت در اسکلتی بدٍن ساختهان -5
 ؟ است صحیح گَد ٍ ساختهان

 .نیست الزانی ساختهان ٍ گَد پایش ٍ زیاد گَد خطر ، حساس ساختهان -1

 .است الزانی ساختهان ٍ گَد پایش ٍ زیاد گَد خطر ، حساس ساختهان -2

 .نیست الزانی ساختهان ٍ گَد پایش ٍ نعهَلی گَد خطر ، حساسی بسیار ساختهان -3

 .است الزانی ساختهان ٍ گَد پایش ٍ زیاد ربسیا گَد خطر ، حساس بسیار ساختهان -4

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 16ص 5م:حساس ساختهان

 16ص 5م:حساس بسیار ساختهان

 .است صحیح 4 گزینٌ 5 سئَال پاسخ

 5-4-3-3-5 ٍ 6-4-3-3-5 بند – 16 صفحٌ -5 نبحخ

 کرد؟ تلقی نَقت تَان نی را گَدبرداری صَرتی چٌ در -6

 .شَد گرفتٌ نظر در ناى 12 از کهتر زنان ندت برای ٍقتی فقط -1

 .شَد گرفتٌ نظر در ناى 4 از کهتر زنان ندت برای ٍقتی فقط -2

 .شَد گرفتٌ نظر در ناى 24 از کهتر زنان ندت برای ٍقتی فقط -3

 .شَد گرفتٌ نظر در ناى 6 از کهتر زنان ندت برای ٍقتی فقط -4

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 14ص 5م:نَقت گَد

 .است صحیح 1 گزینٌ 6 سئَال سخپا

 2-5-3-3 -5 بند – 14 صفحٌ -5 نبحخ
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 است؟ چقدر بحرانی ناحیٌ در ٍ قائو کالف در يا تنگ فاصلٌ حداکحر بتنی، کالف با شدى نحسَر بنایی ساختهان در -5

 کالف عرضی ٍ نتر نیلی 256 بین نقدار حداقل -1

 نتر نیلی 156 -2

 نتر نیلی 256 -3

 کالف عرض-4

 :استفادى نَرد ٍاژى یدکل

 56ص 6م:قائو کالف در يا تنگ فاصلٌ

 56ص 6م:بحرانی ناحیٌ

 6،55ص 6م{:تعریف}قائو کالف

 .است صحیح 2 گزینٌ 5 سئَال پاسخ

 3 قسهت ب بند – 56 صفحٌ -6 نبحخ

 بتن پَشش رد استفادى نَرد نیلگرد کالف، با شدى نحصَر بنایی ساختهان در بلَک تیرچٌ سقف از استفادى درصَرت- 6
  باشد؟ شرایطی چٌ دارای باید يا تیرچٌ بر عهَد جًت در ٍ سقف

 نتر نیلی 566 حداکحر فَاصل بٌ نیلیهتر 6 قطر حداقل دارای- 1
 نتر نیلی 566 حداکحر فَاصل بٌ نیلیهتر 6 قطر حداقل دارای- 2
 نتر نیلی 256 حداکحر فَاصل بٌ نیلیهتر 6 قطر حداقل دارای- 3
 نتر نیلی 256 حداکحر فَاصل بٌ نیلیهتر 6 قطر لحداق دارای- 4

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 (کالف با شدى )نحصَر56ص 6بلَک:م تیرچٌ سقف

 56ص 6بلَک:م تیرچٌ سقف در استفادى نَرد نیلگرد

 .است صحیح 3 گزینٌ  6 سئَال پاسخ
 2 قسهت ب بند 56 صفحٌ -6 نبحخ

 ضخانت حداقل نتر، 3 ٍ 5 ترتیب بٌ نَجر ارتفاع ٍ طَل با دیَاری برای نسلح، غیر باربر يای دیَار با ساختهان یک در- 4
 باشد؟ نی تر نزدیک نقدار کدام بٌ الغری کنترل نظر از دیَار

۱ :۳۵۳mm 

۲ :۲۳۳mm 
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۳ :۲۵۳mm 

۴ :۳۳۳mm 

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 26ص 6نسلح:م باربر دیَاريای در الغری نسبت

 .ستا صحیح 2 گزینٌ 9 سئَال پاسخ
 الف-16 – 1-3-6 بند – 26 صفحٌ -6 نبحخ

 

 تقسیو از )کٌ الغری نسبت نسلح، غیر باربر دیَاريای در دیَاريا در الفری نسبت کنترل الف( الغری نسبت کنترل 6-3-1-16
 .شَد شتربی 15 از نباید نیآید( دست بٌ است، کهتر کدام ير ضخانتٌ، بر دیَار نؤجر طَل تقسیو یا ضخانت بر نؤجر ارتفاع

 است؟ صحیح عبارت کدام جداگريا( ) يا تیغٌ آزاد لبٌ ٍ نجاز ارتفاع نَرد در- 16 

 نتر نیلی 666 قائو( کالف بدٍن ) آزاد لبٌ یک با فقط يای تیغٌ طَل حداقل ٍ نتر 2.4 يا تیغٌ نجاز ارتفاع حداکحر- 1
 .است

 نتر 2 قائو( کالف بدٍن ) آزاد لبٌ یک با فقط بند پشت يای تیغٌ طَل حداکحر ٍ نتر 4 يا تیغٌ نجاز ارتفاع حداکحر- 2
 .است

 نتر 1.5 قائو( کالف بدٍن ) آزاد لبٌ یک با فقط بند پشت يای تیغٌ طَل ٍحداکحر نتر 3.5 يا تیغٌ نجاز ارتفاع حداکحر- 3
 .است

 .باشد قائو کالف دارای باید طَل، ير با يا تیغٌ آزاد لبٌ ٍ نتر 4 يا تیغٌ نجاز ارتفاع حداکحر- 4

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 25ص 6يا:م تیغٌ

 25ص 6يا:م تیغٌ ٍ ای سازى غیر دیَاريای نجاز ارتفاع حداکحر

 25ص 6يا:م تیغٌ ٍ ای سازى غیر دیَاريای نجاز ارتفاع

 .است صحیح 3 گزینٌ 16 سئَال پاسخ

 4 ٍ 2 قسهتًای 11 – 1-3-6 بند – – 25 صفحٌ -6 نبحخ
ٌ   ٍ غیرسازيا دیَاريای 11-1-3-6  يا تیغ

http://kelidvajeh.ir/
http://kelidvajeh.ir/wp-content/uploads/7_kelidvajeh_p-s-m-8-n-o-e1512570328306.jpg
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 آزاد فاصلٌ کٌ صَرتی در mm 126 ضخانت بٌ آرنٌ بنن دال در نصرفی درشت يای سنگدانٌ اسهی اندازہ بزرگترین: 11
 است؟ تر نزدیک گزینٌ کدام بٌ باشد، mm 25 نیلگرديا رٍی بتن پَشش ٍ mm 166 نیلگرديا

1 :36mm 
2 :14mm  
3 :22mm 
4 :25mm 

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 (نقاٍنت پر )بتن42حجیو(، بتن ٍ آرنٌ )بتن16ص 4سنگدانٌ:م اسهی اندازى بزرگترین

 (نقاٍنت پر )بتن42حجیو(، بتن ٍ آرنٌ )بتن16ص 4درشت:م سنگدانٌ اندازى حداکحر

 (نقاٍنت پر )بتن16،42ص 4سنگدانٌ:م اسهی اندازى

 .است صحیح 2 گزینٌ (2 لسئَا پاسخ
 1-3-3-4 بند 16 صفحٌ – 11 نبحخ

با تَجٌ بٌ اینکٌ دستگاى  mm* 400حداکحر انحراف نَقعیت نیلگرديا در یک ستَن بتن آرنٌ بٌ ابعاد نقطع 666 -12
 :نظارت نحدٍدى رٍاداریًا را نقرر نکردى باشد برابر است با

1: ±36mm 
2: ±6mm 
3: ±12mm 
4: ±26mm 

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 152ص 4نیلگرديا:م انحراف

 152ص 4نیلگرديا:م انحراف رٍاداری

 152ص 4يا:م نیلگرد نَقعیت انحراف

 .است صحیح 3 گزینٌ 12 سئَال پاسخ
 کٌ ستَن بعد کَچکترین بٌ تَجٌ با نیلگرديا نَقعیت انحراف -1-11-4 بند 152 صفحٌ – 4 نبحخ

 mm466 است ۲12 برابر کٌ است 

 :نهایید انتخاب را صحیح گزینٌ فارس خلیج ساحلی نناطق در آرنٌ بتن يای سازى برای بتن اختس در -13

 .است 6.4 سیهانی نَاد بٌ آب نسبت حداکحر- 1
 .کرد استفادى دریا آب از تَان نی يا سنگدانٌ شستن برای- 2
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 .گیرد انجام کلراید یَن شدى تسریع نفَذ آزنایش باید شرایط تهام در- 3
 .باشد نی بتن نکعب نتر در کیلَگرم 566 سیهانی نَاد با سیهان نسبت کحرحدا- 4

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 (بتن )اجرای56ص 4فارس:م خلیج ساحلی نناطق

 56ص 4فارس:م خلیج ساحلی نناطق در بتن اجرای

 56ص 4فارس:م خلیج ساحلی نناطق بتن در سیهان بٌ آب نسبت حداکحر

 .است حیحص 1 گزینٌ 13 سئَال پاسخ

 14-3-6-4 ٍ 6-3-6-4 ٍ 5-3-6-4 ٍ 3-3 -6-4 بنديای 66-54-56 صفحٌ -4 نبحخ

 باشد؟ نی صحیح عبارت کدام جاریز، در يای شهع در نصرفی بتن نشخصات نَرد در- 14

 نتر نیلی 166 اسالنپ حداقل ٍ 6.4 سیهان بٌ آب نسبت نیزان حداکحر- 1

 نتر نیلی 156 اسالنپ حداقل ٍ بتن نکعب رنت در کیلَگرم 466 نصرفی سیهان حداقل- 2

 نتر نیلی 166 اسالنپ حداقل ٍ بتن نکعب نتر در کیلَگرم 466 نصرفی سیهان حداقل- 3

 نتر نیلی 156 اسالنپ حداقل ٍ 6.4 سیهان بٌ آب نسبت نیزان حداکحر- 4

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 66ص 4ریز:م درجا بتنی يای شهع

 66ص 4ریز:م درجا بتنی يای شهع نصرفی بتن

 66ص 4درجاریز:م بتنی شهع در يای بتن نصرفی سیهان نیزان حداقل

 66ص 4درجاریز:م بتنی شهع در يای بتن نصرفی سیهان نیزان

 66ص 4درجاریز:م بتنی شهع در يای بتن نصرفی سیهان عیار

 66ص 4درجاریز:م یيا شهع بتن در سیهان بٌ آب نسبت حداکحر

 66ص 4درجاریز:م يای شهع بتن در سیهان بٌ آب نسبت

 .است صحیح 2 گزینٌ 14 سئَال پاسخ
 6-6-4 بند 66 صفحٌ – 4 نبحخ

http://kelidvajeh.ir/
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 باشد؟ نی ضرٍری يَا حباب با بتن ساخت در زا حباب نَاد از استفادى شرایطی چٌ در-15

 (آرناتَر بدٍن ) سادى يای بتن برای- 1

 دارند قرار نتَالی شدن آب ٍ زدن یخ نعرض در کٌ يایی بتن برای- 2

 .گرفت نخَايند قرار آزاد يَای نعرض در ٍ  شدى پَشیدى کٌ يایی بتن برای_ 3

 نعهَلی يای بتن از بیشتر نخصَص ٍزن با سنگین يای بتن برای- 4

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 51،56،64ص 4ساز:م حباب نَاد

 1،56،645ص 4ساز:م حباب نَاد از استفادى

 .است صحیح 2 گزینٌ 15 سئَال پاسخ
 2-6-6-4 بند 51 صفحٌ – 4 نبحخ

 :باشد کهتر نقرر نیزان از نصرف برای تحَیل نَقع در بتن اسالنپ صَرتیکٌ در -16

 نهَد رفع را اسالنپ بَدن پایین نشکل بتن انداختن جا ٍ لرزاندن با صَرت ير بٌ است الزم- 1

 .باشد نهی نجاز ٍجٌ يیچ بٌ ان نصرف- 2

 بر نشرٍط کند صادر آب افزٍدن با را آن اصالح دستَر تَاند نی نظارت دستگاى باشد، نشدى تخلیٌ کن نخلَط از اگر- 3
 .نرٍد فراتر طرح نجاز نقدار حداکحر از سیهان بٌ آب نسبت نسبت اینکٌ

 کند صادر سیهان دٍغاب افزٍدن با را آن اصالح دستَر تَاند نی نظارت دستگاى باشد، نشدى تخلیٌ کن نخلَط از اگر- 4
 .نرٍد فراتر طرح نجاز نقدار حداکحر از سیهان بٌ آب نسبت نسبت اینکٌ بر نشرٍط

 3-4-5-4 بند -64 ٍ 63 صفحٌ -4 نبحخ است. صحیح 4 گزینٌ 16 سئَال پاسخ

 شَد؟ ننظَر نیست الزم زیر، نَارد از کدانیک آجار نؤجر، طَل رٍش با سازى کل پایداری تحلیل در- 51

 .باشند نی نؤجر سازى پایداری در کٌ اعضایی سحتی کايش -1

 سازہ تهام در A – P آجار- 2

 جقلی يای ستَن از ناشی A – P آجار- 3

 سازى اعضای ناشاقَلی ٍ کجی شانل نَاقصی، اجر- 4
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 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 26ص 16نَجر:م طَل رٍش

 26ص 16نَجر:م طَل رٍش بٌ طراحی

 .است صحیح 1 گزینٌ 15 ئَالس پاسخ

 1 شهارى الزانات – ب بند 21 صفحٌ 16 نبحخ طبق

 را صحیح گزینٌ L1 ٍ L2 يای طَل تعداد با گَشٌ جَش نَار دٍ تَسط شکل نطابق B ٍرق بٌ A ٍرق اتصال نَرد در- 61
 .کنید انتخاب

  

 

 باشد L2 از کَچکتر L1 است بًتر ٍ بَدى خهشی لنگر ٍ برشی نیرٍی اجر تحت اتصال- 1

 باشد L2 از بزرگتر  L1 است بًتر ٍ بَدى پیچشی لنگر ٍ برشی نیرٍی اجر تحت اتصال– 

 باشد L 2 از تر بزرگL ا است بًتر ٍ بَدى پیچشی لنگر ٍ کششی نیرٍی اجر تحت اتصال- 3

 باشد L2 از تر بزرگ L 1 است بًتر ٍ بَدى خهشی لنگر ٍ برشی نیرٍی اجر تحت اتصال- 4

 :استفادى نَرد ژىٍا کلید

 144ص 16پیچی:م ٍ جَشی اتصاالت

 .است صحیح 2 گزینٌ 16 سئَال پاسخ

  151 صفحٌ شکل یا اٍل پاراگراف 144 صفحٌ 16 نبحخ
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 نیرٍی کٌ عضَی ير انتًای در يا پیچ ٍ يا جَش قرارگیری ترتیب اتصال نحل در يا پیچ ٍ يا جَش آرایش 5-1-4-2- 16
 گیرد قرار راستا یک در عضَ جقل نرکز ٍ اتصال ٍسایل گرٍى يندسی نرکز کٌ باشد طَری . باید ديندنی انتقال را نحَری

 .باشد شدى تَجٌ نحاسبٌ در آن اجر ٍ طرح در نَجَد نحَری برٍن بٌ کٌ حالتی نگر

 :نعهَلی خهشی يای قاب در -14

 .باشد شردىف غیر تَانند نی يا ستَن نقاطع ٍلی باشد فشردى باید تیريا نقاطع- 1

 .باشد فشردى باید يا ستَن ٍ تیريا نقاطع- 2

 .باشد غیرفشردى تَانند نی يا ستَن ٍ تیريا نقاطع- 3

 .باشد فشردى غیر تَاند نی تیريا نقاطع ٍلی باشد فشردى باید يا ستَن نقاطع- 4

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 (گیردار اتصاالت )انَاع212ص 16نعهَلی:م خهشی قاب

 الف بند 213 صفحٌ ای( لرزى )ضَابط نعهَلی قاب کلهٌ بٌ اشارى -16 نبحخ طبق است. صحیح 2 گزینٌ  14 السئَ پاسخ

 شَند؟ نی اعهال سازى تحلیل در ننظَر چٌ برای سازى اعضاء در اٍلیٌ کجی ٍ ناشاقَلی اجرات  -26

 اعضا نیاز نَرد يای نقاٍنت تعیین برای- 1

 تیريا خیز کنترل برای- 2

 جانبی نکان تغییر کنترل برای- 3

 ساختهان تناٍب زنان نحاسبٌ برای- 4

 14 در ادانٌ ٍ 16 صفحٌ ناشاقَلی ٍ کجی اشارى -16 نبحخ طبق

 است صحیح 1 گزینٌ پاسخ

 پرٍفیل از اصالحی درطرح کٌ صَرتی در است. شدى انتخاب تیريا برای IPE 266پرٍفیل اٍلیٌ طرح در نقابل قاب در -21
 180 IPEستَن نؤجر طَل ضریب ٍ بحرانی بار نیابند، تغییر يا ستَن ابعاد ٍ شَد ىاستفاد CD دست بٌ نقدار بٌ نسبت 

 کنند؟ نی تغییر چگَنٌ ترتیب بٌ اٍلیٌ طرح در آندى
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 کاهش  – افزایش:۱

 افزایش – افزایش: ۲

 افزایش – کاهش- ۳

 کاهش – کاهش- ۴

 .است صحیح 3 گزینٌ  21  سئَال پاسخ

 :استفادى ردنَ ٍاژى کلید

 01ص 01طول موثر اعضای فشاری قاب مهار شده/مهار نشده:م ضریب

 تیر جای بٌ سَال در شَد. نی کو باربری ٍ شدى بیشتر K شَد زیاد G چقدر ير کتاب 15 ٍ 14 صفحٌ 16 نبحخ طبق
 K ٍ یابد نی زایشاف G ٍ نیشَد کَچک نخرج ٍ شدى کهتر تیر اینرسی نهان پس شدى استفادى 16 نهرى تیر از 26 نهرى

 .شَد نی کو باربری ٍ افزایس

 دادى شکل فَالدی ٍرق يای کنگرى طَلی نحَر انتداد در نیخ گل نَع از يای گیر برش نرکز تا نرکز فاصلٌ حداقل: 22
 :با است برابر باشدmm 26  نیخ گل قطر کٌ صَرتی در شدى،

1 -126mm 

2 -66mm 

3 -66mm 

4 -166mm 
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 :دىاستفا نَرد ٍاژى کلید

 136،136ص 16يا)برشگیر(:م گلهیخ نرکز تا نرکز فاصلٌ

 136،136ص 16نرکز(:م تا يا)نرکز يا/برشگیر نیخ گل فاصلٌ

 136،136 ص 16گلهیخی:م برشگیر نرکز تا نرکز فاصلٌ حداقل

 .است صحیح 3 گزینٌ 22 سئَال پاسخ

 نیلیهتر 66 شَد نی 26 برابر 4 شَد. نی قطر برابر 4 فاصلٌ باشد کنگرى داخل اگر 136 صفحٌ 16 نبحخ

 نقطع فشاری ناحیٌ تنش،در پالستیک تَزیع رٍش بٌ زیر شکل بٌ نختلط نقطع اسهی خهشی نقاٍنت تعیین در  -23
 (است S235 نَع از فَالد ٍ C30 نَع از بتن کنید )فرض گرفت؟ نظر در نیتَان چقدر  حداکحر را بتنی اجزای تنش

 

۱ -۲۱MPA 

۲ -۵٫۲۵MPA 

۳ -۳۳MPA 

۴ -۵٫۲۲MPA 

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 112ص 16نختلط:م نقطع

 113ص 16نختلط(:م تنش)نقطع پالستیک تَزیع

 است صحیح 4 گزینٌ 23 سَال پاسخ

 گرفتFc 45٫6 نییتَان را تنش تَزیع نقدار بتن با شدى پر نختلط نقطع در تبصرى طبق 113 صفحٌ 16 نبحخ

http://kelidvajeh.ir/wp-content/uploads/7_kelidvajeh_Untitledfsdd.jpg


 www.kelidvajeh.irبا کمک کلید وآژه آزمون نظام مهندسی  سایت  69مهر  نظارتپاسخ تشریحی آزمون عمران 

مراجه  kelidvajeh.irگانه بصورت تفکیک شده به سایت  22تست زنی قبل از آزمون سرعت شما را در آزمون افزایش میدهد برای تهیه تست ها تالیفی مباحث 

 کنید
 

 

 

 نظر بٌ پس نیست اجباری یعنی گرفتFc 45٫6 نیتَان گفتٌ تبصرى در کٌدرحالیFc 65٫6 گفتٌ الف بخش 2 شهارى در
 دارى اعتراض جای سَال ٍ باشٌ نیتَنٌ درست جَابFc  65٫6  نیرسٌ

 عضَ انکٌ برای b نقدار حداکحر ، زیر شکل در شدى دادى نشان نقطع با نحَری فشار تحت نختلط، عضَ یک برای  -24
  MPa) 240 = (f؟ است نزدیکتر زیر نقادیر از کدانیک بٌ ، باشد نتَسط پذیری شکل با يای سازى در کارکرد قابل

  

 

۱ -۶۵mm 

۲ -۲۳۵mm 

۳ -۳۴۵mm 

۴ -۴۳۵mm 

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 145ص 16پذیری:م شکل

 262ص 16زیاد:م ٍ نتَسط پذیری شکل با اعضا فشاری اجزای در ضخانت بٌ پًنا نسبت نحدٍدیت

 262ص 16زیاد:م ٍ نتَسط پذیری شکل با اعضا فشاری اجزای رد ضخانت بٌ پًنا نسبت

 .است صحیح 2 گزینٌ 24 سئَال پاسخ

 ای لرزى فشردى نقطع باید باشد نتَسط پذیری شکل در استفادى قابل نقطع اینکٌ برای 4 شهارى 264 صفحٌ 16 نبحخ طبق
 يا گزینٌ نظر بٌ البتٌ.است آندى 4 شهارى رد آن نختلط نقطع ٍ آندى نبحخ 262 صفحٌ در ای لرزى فشردى جدٍل باشد.
 .است نشدى تنظیو درست

 

 است؟ چقدر ساختٌ پیش بتنی قطعٌ کلی برداشتگی تاب نجاز نیزان حداکحر – 25
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 قطعٌ طَل 1/256   -1

 قطعٌ طَل 1/366-  2

 نیلیهتر 356 ير در نیلیهتر 2۲-  3

 نیلیهتر 356 ير در نیلیهتر 6۲٫1-  4

 :ستفادىا نَرد ٍاژى کلید

ٌ(:م پیش بتنی)بتن قطعٌ یک کلی برداشتگی تاب نجاز نیزان  56ص 11ساخت

ٌ(:م پیش بتنی)بتن قطعٌ یک کلی برداشتگی تاب  56ص 11ساخت

 .است صحیح 2 گزینٌ  25 سئَال پاسخ

 4-4-3 – 11 بند 56 صفحٌ 11 نبحخ طبق

 نی نتر نیلی چند بتن در نصرفی شن سنگدانٌ قطر حداکحر ، تَنلی قالب سیستو درmm 166 ضخانت با دیَار برای – 62
 باشد؟ تَاند

1 -16 

2 -25 

 3- 22.5 

4 -14 

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 166ص 11تَنلی(:م قالب يا)سیستو سنگدانٌ قطر حداکحر

 166ص 11تَنلی(:م قالب يا)سیستو سنگدانٌ قطر

 .است صحیح 1 گزینٌ  26 سئَال پاسخ

 نیلیهتر 16 دانٌ سنگ قطر حداکحر 266 از کهتر ضخانت برای 16-3-5-6-11 بند 166 صفحٌ 11 نبحخ طبق

 است الزم ،(3D) بعدی سٌ سبک ساختٌ پیش پانل سیستو در تَکار نکانیکی تاسیسات يای لَلٌ از استفادى صَرت در- 52
 .باشد ……………………. جنس از يا لَلٌ کٌ

 آلهینیَنی- 1
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 نسی – 2

 فَالدی- 3

 پلیهری- 4

 :استفادى دنَر ٍاژى کلید

 55ص 11م:(3Dبعدی) سٌ سبک ساختٌ پیش پانل سیستو

 55ص 11م:(3Dبعدی) سٌ سبک ساختٌ پیش پانل

 .است صحیح 4 گزینٌ  27سئَال پاسخ

 .باشد پلیهری باید جنس تَکار برای برای 2 -5-5-11 بند 64 صفحٌ 11 نبحخ طبق

 است؟ صحیح عبارت مکدا خَراندى، عَانل نقابل در فَالد قطعات حفاظت نَرد در- 26

 .شَند آنیزی رنگ ٍ پاشی ناسٌ باید گرفت خَايند قرار خَراندى عَانل نعرض در کٌ فَالدی قطعات- 1

 رٍیٌ ٍ استر رنگ ٍ رنگ ضد با ٍ شدى پاشی ناسٌ باید باشند کٌ شرایطی ير در فَالدی، قطعات کلیٌ کلی طَر بٌ- 2
 .شَند پَشانیدى

 آنًا آنیزی رنگ بٌ نیازی ٍ شَند پاشی ناسٌ باید گرفت خَايد قرار کاری گچ یا جرکاریآ داخل در کٌ فَالدی قطعات- 3
 .نیست

 پَشانیدى ضدزنگ با تهیزکاری از پس باید گرفت خَايد قرار بتن داخل در کٌ فَالدی قطعات کلیٌ- 4

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 14ص 11آنیزی:م رنگ

 264ص 16پاشی:م ناسٌ

 266،256ص 16آنیزی:م رنگ

 .است صحیح 1 گزینٌ  26  سئَال پاسخ

 355 صفحٌ جَشی اتصاالت ٍ 14 صفحٌ 11 نبحخ ٍ 264 ٍ 266 صفحٌ -16 نبحخ
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 حداقل است. گرفتٌ قرار بازسازی عهلیات دست در باشد، نی نتر 2.3 آن طبقٌ ير ارتفاع کٌ طبقٌ 5 ساختهان یک- 42
 خرپشتٌ از بررسی در ) نباشد نَقت سرپَشیدى رايرٍی احداث بٌ نیازی کٌ باشد، نتر چند نجاٍر رٍ پیادى تا بنا این فاصلٌ

 . (باشد نی رٍ پیادى تراز يو آن يهکف کف ٍ بَدى زیرزنین فاقد ساختهان شَد. صرفنظر ساختهان

 نتر 5- 1

 نتر 3- 2

 نتر 5٫3- 3

 نتر4- 4

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 12،34ص 12م نَقت: سرپَشیدى رايرٍی

 12ص 12م تعهیر: یا احداث دست در بنای

 .است صحیح 4 گزینٌ 24 سئَال پاسخ

 ب-3-2-2-12 بند – 12 صفحٌ – 12 نبحخ

4m < =>h 4) = 5 x 3.2 (0.25X < h 

 نفاد رعایت با عهَنی عبَر راى در نَقت سرپَشیدى رايرٍی احداث بنا، نجاٍر عرض ٍ طَل تهام در زیر نَارد در 3-2-2-12
 آن ارتفاع درصد 46 از کهتر عهَنی نعابر از تخریب دست در بنای فاصلٌ کٌ صَرتی در الف: است: الزانی 4-5-12 بخش
 .باشد آن ارتفاع درصد 25 از کهتر عهَنی نعابر از بازسازی ٍ تعهیر یا احداث دست در بنای فاصلٌ کٌ صَرتی در : ب باشد.

 است؟ صحیح زیر يای گزینٌ از کدانیک ساختهانی آالت ناشین ٍ تجًیزات ٍسایل، نَرد در -36

 تحت نستقیها   کٌ برقی آالت ناشین فلزی يای قسهت سایر ٍ برق يای کابل زرى ٍ يا پَشش نؤجر زنین بٌ اتصال- 1
 .شَد انجام باید نیستند، برق فشار

 .ندارد خاصی تهًیدات بٌ نیاز قَی فشار برق خطَط نزدیکی در ساختهانی تجًیزات ٍ آالت ناشین کارگیری بٌ- 2

 .است بالنانع احتیاط حفظ با باالبر ٍسایل با کارگران حهل ٍ جابجایی- 3

 است، نشدى اجر بی یا تخلیٌ آنًا فشردى يَای یا بخار کٌ زنانی فشردى يَای یا ٍ بخار حاٍی تجًیزات ٍ ٍسایل تعهیر- 4
 .است بالنانع

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 42،41ص 12زنین:م اتصال
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 41جَشکاری{، }دستگاى16ص 12نَجر:م زنین اتصال

 .است صحیح 1 گزینٌ 36 سئَال پاسخ

 16- 1-6-12 بند -41 صفحٌ – 12 نبحخ

 برقی االت ناشین ٍ تجًیزات ٍسایل، فلزی قسهتًای سایر ٍ حفاظًا بستًا، يا، لَلٌ برق، کابلًای زرى ٍ پَششًا 16-1-6-12
 .باشند داشتٌ نؤجری زنین اتصال احتهالی، خطرات برٍز از جلَگیری ننظَر بٌ باید نیستند، برق فشار تحت نستقیها   کٌ

 صحیح کارگايساختهانی در دار شیب سطَح در نَقتی حفاظتی نردى نجاز ارتفاع عنَان بٌ يا گزینٌ از کدانیک  -31
  است؟

1 -1666mm 

2 -566mm 

3 -666mm 

4 -466mm 

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 33ص 12نَقت:م حفاظتی نردى

 33ص 12نَقت:م حفاظتی نردى ارتفاع

 2-2 -5 – 12 بند -33 صفحٌ – 12 نبحخ است. صحیح 3 گزینٌ 31 سئَال پاسخ

 يهچنین باشد. بیشتر نتر 16٫1 از ٍ کهتر نتر 6/4 از نباید کار سکَی یا طبقٌ کف از نَقت حفاظتی نردى ارتفاع 3-2-5-12
 .باشد بیشتر نتر 6/65 از ٍ کهتر نتر 55٫6 از نباید بدارشی سطَح ٍ پلٌ راى نَقت حفاظتی نردى ارتفاع

 است؟ صحیح عبارت کدام ساختهانی نصالح نگًداری ٍ کردن برداشت کردن، انبار نحَى نَرد در- 32

 .باشد نی نتر 2 کردن، انبار نحل بر ٍارد نجاز ٍزن رعایت صَرت در سفال، ٍ آجر کردن انبار ارتفاع حداکحر- 1

 چیدى نتر 1/1 حداقل ارتفاع با نصالحی است الزم باشند، نداشتٌ نناسبی حفاظ کٌ صَرتی در يا، چاى يانٌد اطراف در- 2
 .شَند

 .نهَد انبار ساختهانی يای تیغٌ نجاٍرت در را آنًا است الزم شدى، انبار فَالدی يای لَلٌ غلطیدن از جلَگیری جًت- 3

 .شَد چیدى يو رٍی ردیف 12 از بیش نباید سیهان يای کیسٌ- 4

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید
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 56ص 12نصالح:م انبارکردن

 54ص 12سفال:م ٍ آجر انباشت ارتفاع

 .است صحیح 1 گزینٌ 32 سئَال پاسخ

 5 – 6 – اا – ا2 بند 54 صفحٌ 12 نبحخ طبق

 در است. نکردى اشارى یک گزینٌ در کٌ شَد نحصَر نناسب نَانع باید اطراف در کٌ شدى اگفتٌ گزینٌ نَرد در کتاب در البتٌ
 است تر صحیح 1 گزینٌ نظر بٌ ساختهانی، تیغٌ گفتٌ سَال در کٌ کردى اشارى نناسب نَانع بٌ کتاب در 3 گزینٌ

 است تر نزدیک زیر نقادیر از کدانیک بٌ نايٌ شش بتن نقاٍنت افزایش ضریب انفجاری، نقاٍم بتنی يای سازى در -33
 ؟

1 -26٫1 

2 -66٫1 

3 -16٫1 

4 -12٫1 

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 52،54ص 21نقاٍنت:م افزایش ضریب

 .است صحیح 4 گزینٌ 33 سئَال پاسخ

 1-3-4-21 جدٍل -52 صفحٌ -21 نبحخ

 در نتر برحسب ضخانتی، چٌ از عبَر تَان ٍ بَدى نتر چند خاک درٍن در ندرن يای بهب نفَذی قدرت ترتیب، بٌ- 34
 يستند؟ دارا را نسلح بتن يای الیٌ

 6 از بزرگتر ٍ 34 حداکحر- 1

 6 از بیش ٍ 36 از بیش- 2

 4 از بزرگتر ٍ 23 حداکحر– 3

 4 از کهتر ٍ 26 حداکحر- 4

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید
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 43ص 21زنین:م داخل در بهب نفَذ

 43،44ص 21بهب:م

 .است صحیح 2 گزینٌ 34 سئَال پاسخ

 اٍل خط دٍ -44 صفحٌ-21 نباحت

 نی کافی ساختهان از نگًداری ٍ نراقبت برای حقیقی بازرس یک فقط انتخاب زیر يای ختهانسا از کدانیک برای  -35 
 باشد؟

 ٍاحدی پنج نسکَنی طبقٌ پنج ساختهان- 1

 ٍاحدی دٍازدى پنج طبقٌ سٌ نسکَنی ساختهان- 2

 ٍاحدی يشت چًارطبقٌ تجاری ساختهان- 3

 ٍاحدی دى طبقٌ دٍ تجاری ساختهان- 4

 :ادىاستف نَرد ٍاژى کلید

 25)انتخاب(،12،13،14،5سکَنت(، قابل غیر )ابالغی15ٌ)تعریف(،3ص 22بازرس:م

 5ص 22حقیقی:م بازرس

 5ص 22بازرس:م انتخاب

 3 گرٍى 1 – 1-22 جدٍل -5 صفحٌ -22 نبحخ است. صحیح 3 گزینٌ 35 سئَال پاسخ

 ”حقیقی بازرس یک حداکحر = ٍاحد يشت حداکحر با ٍ کهتر ٍ طبقٌ 4 تجاری ٍ اداری يای ساختهان“

 شَد؟ نی اطالق زیر يای گزینٌ از کدانیک بٌ «پنجٌ ترک» اصطالح جَشکاری، در- 63

 کریستالی بین فشار افزایش ٍ شدى نحبَس يیدرٍژن از ناشی جَش نَار نجاٍرت در پایٌ فلز در ترک- 1

 نقعر نقطع با گَشٌ يای جَش در جَش فلز در ترک- 2

  (نقاٍنتی )ترک برداری رىبً از ناشی جَش پنجٌ در ترک- 3

 لبٌ سازی انادى بَدن نانناسب از ناشی شیاری جَش ریشٌ در ترک- 4

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 {…}142ص جَش:رج ترک
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 142 صفحٌ از کٌ بَد نَجَد جَش ترک ٍلی نبَد نَجَد نا ٍاژى کلید در نتاسفانٌ کلیدی کلهٌ )این 151ص پنجٌ:رج ترک
 (است نَجَد بعدی صفحات در یعنی يو … ٍ 153 تا نیشَ شرٍع

 اٍل پاراگراف 152 صفحٌ جَشی اتصاالت است. صحیح 1 گزینٌ 36 سئَال پاسخ

 شَد؟ نهی استفادى جَشی نَع چٌ از یکسان ضخانت با ٍرق دٍ لب، بٌ لب اتصال در- 53

 جناغی درز با شیاری- 1

 گَشٌ- 2

 سادى درز با شیاری- 3

 ای اللٌ درز با شیاری- 4

 .است صحیح 2 گزینٌ 35 سئَال پاسخ

 116 ٍ 166 صفحٌ جَشی اتصاالت ٍ جَش راينهاج

 شیاری جَشش لب بٌ لب اتصال کٌ داد تشخیص تَان نی يو کتاب کردن باز بدٍن آخر، پاراگراف 145 صفحٌ 16 نبحخ
 .نیست گَشٌ ٍ است

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 25،164ص جَشی:رج اتصاالت

 25،164ص جَشی:رج اتصاالت انَاع

 25،166ص جَش:رج انَاع

 عهق حداکحر نتر نیلی24 ضخانت بٌ يریک ٍرق دٍ نانساٍی يای عهق با ٍ کانل نفَذ با دٍطرفٌ شیاری جَش در- 63
 باشد؟ تَاند نی نتر نیلی چند حدٍدا نر بزرگ شیار

۱ -۲۳ 

۲  - ۵٫۱۲  

۳ -۱۵ 

۴ -۱۲ 

 .است صحیح 4 گزینٌ 63 سئَال پاسخ

t ۳/۴ برابر بزرگتر شیار عمق مقدار آخر شکل نامتقارن طرفه دو )جناغی( شیاری جوش وقتی ۳۳۳ صفحه جوشی اتصاالت و جوش راهنمای طبق

 .باشد می
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 حدٍدا نتر نیلی 46 ضخانت ٍ نتر 1.5 ارتفاع بٌ سیهان ناسٌ نالت ٍ آذرین الشٌ سنگ با بنایی دیَار طَل نتر ير -34
 باشد؟ نی کیلَگرم چند

۱ :۱۵۶۳ 

۲ :۱۲۵۳ 

۳ :۱۴۴۳ 

۴ :۲۳۱۶ 

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 126ص 6:م سیهان ناسٌ نالت ٍ طبیعی سنگ با بنایی نصالح حجو ٍاحد جرم

 .است صحیح 1 گزینٌ 34 سئَال پاسخ

 بر کلیَگرم 2666 برابر سیهان ناسٌ نالت با آذرین الشٌ سنگ نخصَص ٍزن 126 صفحٌ 1 پیَست بٌ تَجٌ با – 6 نبحخ
 .باشد نی نکعب نتر

kg .5*1*0.4=1560W=yx=2500*1 

 کیلَنیَتن 6 ٍ 5  ترتیب بٌ زندى ٍ نردى بار شدت چنانچٌ .باشد نی نترنربع 46 انبار یک کف در رییت بارگیری سطح  -46
 شَد؟ گرفتٌ نظر در باید نترنربع بر کیلَنیَنن چند حداقل سازى نحاسبات در نظر نَرد تیر زندى بار شدت باشد. نترنربع بر

1 :6 

2 :2٫4 

3 :6٫4 

4 :5 

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 (باشد نی نَضَع يهین نَرد در يو بعد صفحات یعنی ٍاژى کلید در }…{ )عالنت }…{25ص 6زندى:م بار

 .است صحیح 1 گزینٌ  46 سئَال پاسخ

 3-5-5-6 بند -33 صفحٌ-6 نبحخ

 نقاٍنت حداقل بٌ گسیختگی ندٍل حداقل نسبت دارای سنگ کدام تراٍرتن، ٍ نرنریت يای سنگ گرٍى بین از  -41
 (نیسازند برآٍردى را فیزیکی الزانات نزبَر يای سنگ )تهام باشد نی بیشتری فشاری

 دٍلَنیت سنگ- 1

http://kelidvajeh.ir/
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 کلسیت سنگ- 2
 خارجی کاربرد با تراٍرتن سنگ- 3
 داخلی کاربرد با تراٍرتن- 4

 است صحیح 4 گزینٌ 41 سَال پاسخ

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 25ص 5نرنریت:م ٍ گرانیتی سنگ گسیختگی ندٍل

 24ص 5تراٍرتن:م سنگ فشاری نقاٍنت

 4-5-5 جدٍل ٍ 2-5-5 جدٍل 25 صفحٌ 5 نبحخ

 135٫6 نرنریت برای آندى بدست اعداد جداٍل این بٌ تَجٌ با
 134٫6 داخلی کاربرد تراٍرتن
 642٫6 خارجی کاربرد تراٍرتن

 .باشد نی داخلی کاربرد تراٍرتن بٌ نربَط نقدار بیشترین فَق اعداد بٌ تَجٌ اب

 چقدر يیدرانٌ يایًیدرٍلیکی آيک در شدى، برداشتٌ نهَنٌ نبنای بر شدى نحاسبٌ اکسیدکربن، دی نجاز درصد حداکحر  -42
 ؟ است

1 :26 
2 :16 
3 :12 
4 :16 

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 جَاب بٌ ٍ يست آيو این تَضیحات ادانٌ يو بعد صفحات در کٌ )( 44،45ص 5آبی(:ميیدراتٌ) يیدرٍلیک آيک
 نیرسین

 .است صحیح 4 گزینٌ 42 سَال پاسخ
 1-4-5 جدٍل 45 صفحٌ 5 نبحخ

 نتَسط، فشاری نقاٍنت با سنگ، ناسٌ از شدى ساختٌ نجَف آجريای قبَل قابل خهشی نقاٍنت نیانگین حداقل -43
 ؟ است تر نزدیک زیر يای گزینٌ از انیککد بٌ نگاپاسگال برحسب

1 :5٫1 
2 :6٫2 
3 :2٫2 
4 :6٫1 

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید
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 11ص 5سنگ:م ناسٌ از شدى ساختٌ نجَف آجر خهشی نقاٍنت

 11ص 5سنگ:م ناسٌ از شدى ساختٌ نجَف آجر خهشی نقاٍنت حداقل

 11ص 5سنگ:م ناسٌ از شدى ساختٌ نجَف آجر فشاری نقاٍنت

 11ص 5سنگ:م ناسٌ از شدى ساختٌ نجَف آجر فشاری نتنقاٍ حداقل

 .است صحیح 3 گزینٌ 43 سئَال پاسخ
 2-2-5 جدٍل 11 صفحٌ -5 نبحخ

 نی کسی چٌ عًدى بٌ نذکَر نبلغ بٌ نربَط قانَنی کسَرات ٍ نالیات پرداخت ساختهان، اجرای يای داد قرار در -44
 باشد؟

 کار صاحب عًدى بٌ نصالح با قرارداد در ٍ نجری عًدى بر دستهزدی يای قرارداد در الف:

 نجری عًدى بر ب:

 نجری عًدى بر نصالح با قرارداد در ٍ کار صاحب عًدى بر نصالح بدٍن داد قرار در ج:

 کار صاحب عًدى بر د:

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 136،152ص 2نصالح:م با ساختهان اجرای قرارداد

 136،156ص 2دستهزدی:م یا نصالح بدٍن ساختهان اجرای قرارداد

 (ندیریت )پیهان166 )دستهزدی(،156 نصالح(، )با152ص 2ساختهان:م اجرای قرارداد

 قرارداد نبلغ نَرد در فرم این 3 نادى در است نصالح با ساختهان اجرای قرارداد فرم کٌ 153 صفحٌ در  2 نبحخ طبق
 نجری عًدى بر نیگیرد تعلق نذکَر نبلغ بٌ کٌ قانَنی تکسَرا ٍ نالیات پرداخت“ شدى نَشتٌ آن آخر خط در ٍ شدى بحخ
 ”است

 نبلغ نَرد در فرم این 3 نادى در است )دستهزدی( نصالح بدٍن ساختهان اجرای قرارداد فرم کٌ 155 صفحٌ در يهچنین
 عًدى بر گیردنی تعلق نذکَر نبلغ بٌ کٌ قانَنی کسَرات ٍ نالیات پرداخت“ شدى نَشتٌ آن آخر خط در ٍ شدى بحخ قرارداد
 ”است نجری

 نیباشد صحیح ب گزینٌ پس

 است؟ چقدر تحَیل ٍ تحَیل صَرتجلسٌ تنظیو ٍ کار تحَیل از پس کارگاى برچیدن برای الزم زنان نًلت حداکحر -45

 صَرتجلسٌ تنظیو از پس بالفاصلٌ الف:
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 قطعی تحَیل از پس: 2

 يفتٌ دٍ: 3

 ىنا یک: 4

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 145،135ص 2ارگاى:مک برچیدن

 است صحیح ج گزینٌ 22 نادى 145 صفحٌ 2 نبحخ طبق صحیح پاسخ

 :کارگاى برچیدن -22 نادى

 باید قرارداد در نندرج نسئَلیت بٌ تَجٌ با ساختهان کارگاى تحَل، ٍ تحَیل صَرتجلسٌ تنظیو ٍ کار تحَیل از پس
 .شَد برچیدى يفتٌ دٍ ظرف حداکحر

 باشد؟ نهی يا استان نًندسی نظام ندیرى يیات ٍظایف ٍ اختیارات از رزی نَارد از یک کدام :46
 نًندسی نظام داخلی ٍ نالی تشکیالتی، اداری، نانٌ نظام تصَیب ٍ تًیٌ:1
 طبیعی بالیای ٍ سَانح برٍز ينگام در استان نراجع با يهکاری: 2
 لیاتینا اختالف حل يای کهیسیَن در عضَیت جًت ندیرى يیات نهایندى نعرفی: 3
 يهکاری نحَى ٍ ٍظایف تعیین ٍ استان نًندسی نظام نشَرتی يیات تشکیل: 4

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید
 قانَن جدید )تفَیض(،اصالحی62،145،26،65ٌص ندیرى:قانَن يیات ٍظایف

 قانَن جدید ،اصالحیٌ )تفَیض(62،145،26،65ص ندیرى:قانَن يیات اختیارات

 1 گزینٌ صحیح: پاسخ

 ****** شَد اضافٌ نیست سایت داخل اینجا زا ********

 نیتَاند زیر نَارد از شَد.کدانیک نی دیدى کششی يای نیلگرد انتداد در يایی ترک آرنٌ بتن تیر یک کششی ٍجٌ در :44
 باشد؟ يا ترک این آندن ٍجَد بٌ احتهالی علت

 تیر بر ٍاردى بار ازدیاد (1

 تیر برشی يای آرناتَر ضعف (2

 بتن داخل در يا نیلگرد زدگی زنگ (3

 طراحی شدن جاری تنش بٌ يا نیلگرد ٍاقعی شدن جاری تنش بَدن کو (4

 نیباشد 3 گزینٌ صحیح پاسخ
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 دم، ٍ اٍل زیرزنین يهکف. طبقٌ کف است.رقَم زیرزنین طبقٌ دٍ  دارای نسلح بتن سازى با نرتبٌ چند ساختهان :یک44
 سفرى رٍیٌ رقَم ، 350MM ضخانت با نسلح بتن زیرزنین پیرانَن يای دیَار است. 5.40- ٍ 2.90- ٍ 0.00  برابر ترتیب بٌ
 عبارتند سازى این اجرای برای دسترس در سیهان نَع ٍ 1500ppm زنین زیر ابًای SO2 نقدار ، 3.66-  زنینی زیر يای آب
 يا گزینٌ از کدانیک درصد. 25 نیپَزٍال درصد با پَزٍالنی درصد، 26 پَزٍالن درصد با پَزٍالنی ،5 نَع ،1 نَع سیهان : از
 شدى یاد رٍقو )کلیٌ است؟ صحیح آنًا، بٌ نرتبط اعضا سایر ٍ حائل يای دیَار اجرای در قبَل قابل سیهان نَع با رابطٌ در
 باشد(. نی نتر حسب بر

 5 نَع سیهان تنًا (1

 درصد 25 پَزٍالنی درصد با پَزٍالنی سیهان تنًا (2

 5 نَع سیهان سا ٍ درصد 26 پَزٍالنی ددرص با پَزٍالنی (سیهان3

 درصد 25 پَزٍالنی درصد با پَزٍالنی سیهان یا ٍ 5 نَع سیهان (4

 بَدى 4 نبحخ بٌ نربَط ٍ شد حذف سَال این

 باشد؟ نی ٍیژى قالب شرایط جزء زیر شرایط از کدانیک :44

 باشد. یلگردن قطر برابر 3 حداقل آن انتًای باید کٌ درجٌ 135 حداقل خو با است قالبی (1
 نتر نیلی 55 حداقل نستقیو انتًای با درجٌ 46 حداقل خو با است قالبی (2
 باشد. نتهایل خانَت داخل شهت بٌ آن انتًای باید کٌ درجٌ 135 حداقل خو با است قالبی (3
 نیلگرد قطر برابر 12 حداقل نستقیو انتًای با ٍ درجٌ 46 حداقل خو با است قالبی (4

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 021ص 9قالب ویژه:م

 326 صفحٌ 4 نبحخ 4 گزینٌ پاسخ

 بتن آزنایشًای نتایج از نیخَايد ناظر نًندس ساختهانی، کارگاى یک در بتن نتَسط فشاری نقاٍنت تعیین برای:56
 ، mpa 35 نشابٌ يای پرٍژى يای آزنَن فشاری نقاٍنت نیانگین C30 ردى از طرح سازى بتن کند. استفادى نشابٌ پرٍژى
 فشاری نقاٍنت است. آندى دست بٌ mpa 2.5 برابر آزنَنٌ نهَنٌ 15 از استاندارد انحراف ٍ عدد 15 يا آزنَنٌ دادتع

 است؟ نزدیکتر ذیل يای گزینٌ از یک کدام بٌ الزم نتَسط

1) 32 
2) 34 
3) 36 
4) 36 

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید
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 36ص 9:م (   مقاومت فشاری متوسط الزم)

 36 ٍ 35 صفحٌ 4 نبحخ   است. صحیح3  گزینٌ پاسخ

 نیلیهتر 666 يهکف سقف تیريای نحَر بٌ نحَر فاصلٌ ، دٍطبقٌ (LSF) سبک فَالدی قاب سیستو با سازى یک در :51
 بر نیَتن کیلَ چند گرفت نظر در نیتَان تیريا این طَل نتر ير برای کٌ نجازی نردى بار حداکحر است. شدى بینی پیش
 باشد؟ نیتَاند نتر

1) 1.5 
2) 2.1 
3) 2.6 
4) 3.6 

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 33ص 11:مLSFبار زًدُ ٍ هردُ برای سقفْا در سیستن 

 33ص 11:مLSFبار زًدُ ٍ هردُ برای سقفْا در سیستن  حداکثر

 است صحیح 2 گزینٌ صحیح پاسخ

 15 تا 6 از ضخانت ٍبا mpa 240 تسلیو تنش با فَالد جنس از يای ٍرق کششی شیاری جَش با جَشکاری در:52
 باشد؟ نی کدام سازگار يای الکترٍد نَع نیلیهتر

1) E60 ٍ E70 ٍ آنًا نعادل 
 E60 فقط (2
 E70 فقط (3
4) 70E ٍ E80 ٍ آنًا نعادل 

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 051ص 01الکترود سازگار با فلز پایه:م

 156 صفحٌ 16 نبحخ باشد. نی 1 گزینٌ صحیح پاسخ

 باید ستَن دٍ بین نتر يشت طَل بٌ آرنٌ بتن تیريای برای شدى بینی پیش اطهینان يای پایٌ حال،تعداد ير :در53
 باشد؟ عدد چند حداقل

1) 1 
2) 2 
3) 3 
4) 4 
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 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 010،010ص 9پایه های اطمینان:م

 161 صفحٌ 4 نیباشد.نبحخ 2 گزینٌ صحیح پاسخ

 سلسیَس درجٌ 25 از بیشتر بتن سطح نجاٍر دنای کٌ تیريایی برای اطهینان يای پایٌ ٍ زیرین قالب برداشتن زنان :54
 برای ای ٍیژى يای آزنایش ٍ بررسی ٍ نیباشد دٍ نَع از ینصرف )سیهان باشد؟ باید رٍز شبانٌ چند حداقل ترتیب بٌ باشد
 است(. نگرفتٌ صَرت يا زنان این تعیین

1) 5ٍ16 
2) 5ٍ4 
3) 16ٍ5 
4) 3ٍ6 

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 012،011ص 9قالب برداری:م

 010،011ص 9برداشتن پایه های اطمینان:م

 011ص 9زمان قالب برداری:م

 011ص 9برچیدن قالب)قالب برداری(:م

 011ص 9زمان الزم برای قالب برداری:محداقل 

 011ص 9زمان الزم برای برداشتن قالب دال ها و تیر ها:م

 011ص 9زمان برداشتن پایه های اطمینان:م

 010،010ص 9پایه های اطمینان:م

 011صفحه  9میباشد. مبحث  0پاسخ صحیح گزینه 

درجه سلسیوس، بر روی قالب دیوار برای حالتی که سرعت  33 حداقل بار جانبی ناشی از فشار رانش بتن تازه، با دمای حدود: 55

 باشد، حدودا چند کیلو نیوتن بر متر مربع باید در نظر گرفته شود؟ 1.25M/Hبتن ریزی در حدود 

0) 36 
2) 33 
0) 46 
1) 26 

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 071ص 9بارهای جانبی ناشی از فشار رانشی بتن تازه:م
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 071ص 9:مهفشار رانشی بتن تاز

 151 صفحٌ 4 نبحخ باشد. نی 1 گزینٌ صحیح سخپا

 است( خهشی است؟)نفصل نزدیکتر زیر نقادیر از یک کدام بٌ زیر شکل در شدى دادى نشان تیر حداکحر خیز :56

 

 سازى تحلیل باشد، نی 4 گزینٌ صحیح پاسخ

 باشد؟ نی چقدر kn.m حسب بر زیر شکل قالب در ناکزیهو خهشی لنگر :نقدار55

 

1) 36 
2) 24 
3) 64 
4) 66 

 سازى تحلیل . است صحیح 1 گزینٌ پاسخ:

 پرلین استقرار نحَى بًترین نقاٍنت نظر از درجٌ، 26 شیب با  طرفٌ دٍ شیبدار سقف با فَالدی صنعتی يای سالن در :56
 باشد؟ باید چگَنٌ قاب رٍی بر شکل z نقطع با يای( )الپٌ يای

 باشد پایین یا باال لبٌ سهت بٌ نیتَاند يا الپٌ تهام باالیی بال آزاد انتًای (1



 www.kelidvajeh.irبا کمک کلید وآژه آزمون نظام مهندسی  سایت  69مهر  نظارتپاسخ تشریحی آزمون عمران 

مراجه  kelidvajeh.irگانه بصورت تفکیک شده به سایت  22تست زنی قبل از آزمون سرعت شما را در آزمون افزایش میدهد برای تهیه تست ها تالیفی مباحث 

 کنید
 

 

 

 باشد. سقف پایین لبٌ سهت بٌ باید يا الپٌ تهام باالیی بال آزاد انتًای (2
 باشد. سقف باالی لبٌ سهت بٌ باید يا الپٌ تهام باالیی بال آزاد انتًای (3
 شَد انجام ٍیژى صَرت بٌ قاب بٌ پرلین اتصال ٍلی باشد پایین یا باال لبٌ سهت بٌ نیتَاند باالیی بال آزاد انتًای (4

 عهَنی اطالعات است. صحیح 3 گزینٌ صحیح پاسخ

 است؟ صحیح رفت خَايند کار بٌ بتن ساخت برای کٌ کارگاى در سنگی نصالح نگًداری نَرد در عبارت کدام :54

 شَند نگًداری نیلیهتر 25 از بیشتر ٍ کهتر اندازى  گرٍى دٍ در باید نیلیهتر 36 از بیش اندازى حداکحر با يای شن (1
 نیلیهتر 5 اندازى اختالف با بیشتر ٍ 26 ،15 ،16 ،5 يای اندازى حداکحر با يو از جدا يای نحل در باید سنگی نصالح (2

 شَند. نگًداری
 شَند داری نگٌ يهدیگر از جدا نباید دانٌ درشت ٍ ریزدانٌ سنگی نصالح (3
 بٌ رٍیی افقی يای الیٌ ابتدا باید اند، شدى انبار ٍ ریختٌ افقی يای الیٌ در کٌ يایی دانٌ سنگ برداشتن برای (4

 شَد. جَلَگیری يهدیگر با يا الیٌ اختالط از تا شَند برداشتٌ ترتیب

 :استفادى نَرد ٍاژى کلید

 07ص 9نگهداری سنگدانه:م

 07ص 9دپوی شن:م

 07ص 9دپوی مصالح سنگی:م

 07ص 9انبار کردن سنگدانه ها:م

 15 صفحٌ 4 نبحخ باشد نی 1 گزینٌ صحیح پاسخ

 نَع از زنین کٌ شَد نشخص اجرا نَاقع در اگر است. شدى طراحی 𝑰 نَع زنین فرض با نسکَنی ننظو ساختهان ازىس:66
𝑰𝑰 نشخصات ) کرد؟ استفادى نَجَد شدى انجام طراحی ٍ نحاسبات نتایج از نیتَان زیر شرایط از کدانیک با باشد. نی 

 باشد(. نی شالَدى طراحی در رفتٌ کار بٌ فرضیات حد در خاک نقاٍنت ٍ نکانیکی

 نباشد. جانیٌ  6.4  از بیشتر ساختهان نَسان اصلی تناٍب زنان کٌ صَرتی در فقط (1
 نباشد. جانیٌ  6.1  از کهتر ساختهان نَسان اصلی تناٍب زنان کٌ صَرتی در فقط (2
 نباشد. جانیٌ  6.5  از بیشتر ساختهان نَسان اصلی تناٍب زنان کٌ صَرتی در فقط (3
 نباشد. جانیٌ  6.5  از بیشتر ساختهان نَسان اصلی تناٍب زنان کٌ صَرتی در فقط (4

 زلزلٌ 2666 نانٌ آیین باشد نی 1 گزینٌ صحیح پاسخ

اصلی تریي هشکل داٍطلباى آزهَى ًظام هٌْدسی در جلسِ آزهَى کوبَد ٍقت هیباشد. خیلی از داٍطلباى تا بِ :نکته مهم

دٍرُ تجربِ ها در آزهَى ّای ًظام هٌْدسی  6طی . هیرسٌد ٍقت توام شدُ ٍ از قبَلی در آزهَى باز هیواًٌد 72-72سَال 

 رٍش زیر حل هیشَد 3ایي هشکل با 



 www.kelidvajeh.irبا کمک کلید وآژه آزمون نظام مهندسی  سایت  69مهر  نظارتپاسخ تشریحی آزمون عمران 

مراجه  kelidvajeh.irگانه بصورت تفکیک شده به سایت  22تست زنی قبل از آزمون سرعت شما را در آزمون افزایش میدهد برای تهیه تست ها تالیفی مباحث 

 کنید
 

 

 

: تست زوی زیاد قبل از آزمًن تا ذَه ي دست شما در تست زوی سریع عمل کىد برای ایه سایت ما سًاالت تالیفی برای َر 1

 عدد سًال طرح شدٌ ي شما َمسمان با تست زوی کتاب ري َم مجدد مرير میکىید 1تقریبا از َر صفحٍ کتاب مبحث تُیٍ کردٌ کٍ 

 لینک تهیه: 

http://kelidvajeh.ir/?p=25727 

 اژه از لینک زیر استفاده کنید:: داشتن کلید واژه مناسب تا سریعتر به پاسخ مورد نظر برسید برای تهیه کلید و2

http://kelidvajeh.ir/?p=257 

 : مدیریت زمان در جلسه آزمون و گذشتن از سواالت سخت و وقت گیر و کشتی نگرفتن با این گونه سواالت3

 با آرزٍی نَفقیت تهام دٍستان در آزنَن نظام نًندسی

http://kelidvajeh.ir/?p=25727
http://kelidvajeh.ir/?p=25727
http://kelidvajeh.ir/?p=257
http://kelidvajeh.ir/?p=257

