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 است؟قاومت تسلیم فوالد چند مگاپاسکال آرمه حداکثر مقاومت مشخصه بتن و حداکثر م بتن هاي سازهدر  -1
1(50-200 2( 70-500 3( 50-550 4( 60-70 

 .است »3«، پاسخ صحیح گزینه  3صفحه  1-4-1-9با استناد به بند : پاسخ

 ؟باشدنمیقررات ملی ساختمان صحیح هاي زیر در مورد دامنه کاربرد مبحث نهم ماز گزینهکدامیک  -2
هاي بتنی ساخته شده با بتن متخلخل یا بتن اسفنجی ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان براي سازه) 1

 .کاربرد دارد
توان از ضوابط مبحث نهم جاي ماندگار، می هاي درها و یا اعضاي بتنی غیرمرکب درجاریز با قالبدر سازه) 2

 .استفاده نمود
 .باشدهاي فوالدي در محدوده مبحث نهم مقررات ملی ساختمان میرخهاي بتنی مرکب ساخته شده از بتن و نیمسازه )3
پذیري متوسط طراحی کنند که در مقابل زلزله با شکلهایی را تحمل میهاي عمیق که بار سازهاعضایی از پی) 4

 .اند، در محدوده مبحث نهم قرار داردشده

هاي فوالدي در محدوده رخهاي مرکب ساخته شده از بتن و نیم، سازه 4صفحه  4-4-1-9ناد به بند با است: پاسخ
  .نادرست و پاسخ سوال است »3«بنابراین گزینه  ،گیرندمبحث دهم مقررات ملی ساختمان قرار می

 :توان به شرح زیر بررسی نمودها را میسایر گزینه
 .صحیح است 3صفحه  مورد ث 2-4-1-9طبق بند » 1«گزینه 
 .صحیح است 4صفحه  3-4-1-9طبق بند » 2«گزینه 
 .صحیح است 4صفحه  5-4-1-9طبق بند » 4«گزینه 

 ؟نیست صحیح زیر هاي گزینه از یک کدام -3
 .شود توصیه یا ابالغ پیمانکار به ساخت، مدارك در و طراح مهندس توسط باید اجرایی الزامات )1
 .ماند می باقی االستیک زلزله، بار اثر در اتصال قوي، ناحیه اتصال یک در) 2
 .است مترمکعب بر کیلوگرم 2000حداقل معمولی بتن چگالی )3
 .باشد می عرضی آرماتور تا بتن رویه فاصله میلگرد، بتنی کاور از منظور )4

کیلوگرم بر مترمکعب 2560تا 2155، بتن معمولی با چگالی بین39صفحه  3-2-9جدول  به استناد با: پاسخ
 .نادرست و پاسخ سوال است »3«بنابراین گزینه . باشد می

 :توان به شرح زیر بررسی نمودها را میسایر گزینه
 .صحیح است 37صفحه  با توجه به تعریف الزامات اجرایی »1«گزینه 
 .صحیح است 36صفحه  با توجه به تعریف اتصال قوي »2«گزینه 
 .صحیح است 39با توجه به تعریف پوشش بتنی میلگرد صفحه  »4«گزینه 
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 ضـخامت  حداقل. بگیرید نظر در نیست خاك و هوا با تماس در که را mm250موثر عمق با آرمه بتن تیر یک -185

 است؟ میلیمتر چند مجاز، رواداري احتساب با و غیرخورنده شرایط در تیر این میلگردهاي روي بتن پوشش

1 (40 2 (30 3 (27 4 (37 

 شرایط در شده ذکر تیر گردهايمیل روي بتن پوشش ضخامت ، حداقل72 صفحه 6-4-9جدول  به استناد با :پاسخ
 :مبحث همان از 471صفحه  ،5 -22-9جدول  طبق همچنین .باشد می میلیمتر 40برابر غیرخورنده،

mmminضخامت پوشش( 1( 13 ,
3

= − mmبتنی پوشش مجاز رواداري × mmd 250 200= > → 

 mmmin 1( 13, 40) 13
3

= − × =  → بتنی پوشش مجاز رواداري −
 mm40 13 27= −  → آن مجاز رواداري احتساب با بتن پوشش ضخامت حداقل =

 .است »3«بنابراین پاسخ صحیح گزینه 

 شود؟ جا جابه تواند می چقدر حداکثر ها، نشیمن ناپیوسته انتهاي در طولی آرماتورهاي انتهاي و ها خم محل -186

1(mm25 2(mm12  3(mm50 4(mm30 

 .است »2«، پاسخ صحیح گزینه 472 صفحه 6-22-9جدول  به استناد با :پاسخ

 باشد؟ می صحیح آرمه بتن هاي ساختمان اجرایی الزامات مورد در زیر، هاي گزینه از میککدا -187

 .هنگام بتن ریزي وجود اندکی روغن بر روي آرماتورها بالمانع است) 1
 .است درجه 3قائم،  محور به نسبت آرماتورها انتهاي برش زاویه انحراف حداکثر) 2
 خم قالب در گرفتن قرار از قبل باید ،Sخم  استثناي به ،6 به 1 شیب اب خم مانند امتداد هم غیر میلگردهاي) 3

 .شوند زده
 .کرد استفاده متقاطع میلگردهاي جوش خال از توان نمی میلگردها بستن براي) 4

 .باشد صحیح می »4«، گزینه 473 صفحه ب مورد 1-4-6-22-9بند  به استناد با :پاسخ
 :ر بررسی نمودتوان به شرح زیها را می گزینه سایر

 .صحیح نیست 470 صفحه مورد پ 2-1-6-22-9بند  طبق »1« گزینه
 .صحیح نیست 472  صفحه ث مورد 2-2-6-22-9بند  طبق »2«گزینه 
 .صحیح نیست 473 صفحه پ، مورد 1-3-6-22-9 بند طبق »3«گزینه 
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 بـه  بخار یا گاز مایع، هیچ نباید شده جایگذاري هاي لوله در برسد، خود مشخصه مقاومت به بتن آنکه از قبل -188
 .یابد جریان ..............فشار  و ..............دماي  با آب جز

MPa0از کمتر  -c032از  بیشتر) 1 / MPa0از کمتر -c032از تر کم) 2 25 / 35 
MPa0از بیشتر -c032زا بیشتر) 3 / MPa0از بیشتر -c032از کمتر) 4 25 / 35 

 .است »2«، پاسخ صحیح گزینه 475 مورد ت صفحه 2-8-22-9بند  به استناد با :پاسخ

نمایـد،   صـادر  اسـت  خمیـري  حالـت  در بـتن  که حالی در را مدنظر اقالم جایگذاري مجوز ناظر که صورتی در -189
 هاي زیر صحیح است؟کدامیک از گزینه

 .شوند قالب یا حلقه بتن میلگردهاي با باید شده جایگذاري اقالم) 1
 .شوند جایگذاري زدگی، بیرون بدون و نظر مورد محل در کامالً باید اقالم این) 2
 .باشد می ها آن تحمل به قادر تنهایی به خود بتن نیست و ماقال این داري نگه به نیازي) 3
 .شود متراکم باید شده جایگذاري اقالم اطراف بتن) 4

 .است »4«، پاسخ صحیح گزینه  476 صفحه ، 4 تا 1 موارد ت، مورد 2-9-22-9بند  به استناد با :پاسخ

... ......... عهـده  بـر  جدیـد  هـاي  شمع نصب و اه قالب کردن باز عملیات طول در سازه به وارد بارهاي محاسبه -190
 .باشد می

 مجري مهندس) 4 ناظر مهندس) 3 سازه طراح مهندس) 2 پیمانکار) 1

 .است »1«، پاسخ صحیح گزینه  477 الف صفحه مورد 1-2-10-22-9بند  به استناد با :پاسخ

 )1400مرداد  -نظارت(است؟  صحیح گزینه کدام آرمه بتن کارهاي مورد در -191
 در شده آوري عمل اي بتنآزمایش استوانه اساس بر باید درجا بتن مقاومت ها، ارزیابیقالب برداشتن براي) 1 

 .تایید مهندس ناظر برسد به و گرفته صورت دیگر هايروش یا و کارگاه
 توسط ایدها بها و نصب شمعریزي باز کردن قالب برنامه جهت بتن موردنیاز مقاومت و ايسازه تحلیل) 2 

 .شود مهندس ناظر مدون شده و به پیمانکار اعالم
 مکعب متر 30 بتن در یک سازه از حجم اینکه بر مشروط نیست بتن از آزمایش و برداري نمونه لزومی به) 3 

 .باشد کمتر
 بدون شمع، با شده نگهداري اعضاي بر یافته کاهش زنده و مرده بار ترکیب از بیش ساخت حین بار اعمال) 4

 .باشدمی مجاز تحلیل به نیاز
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