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نشر نوآور ضمن درداني و ارجنهادن به اعتماد شما به کتابهاي اين انتشارات ،بـه استواـارتان مـيرسـاند
که همکاران اين انتشارات ،اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروههاي مختلف آمادهسازي و نشر کتاب ،تمامي
سعي و همّت خود را براي ار ائة کتابي درخور و شايستة شما فرهيختة گرامي بهکار بستهاند و تالش کردهاند
که اثري را ارائه نمايند که از حدا ّل هاي استاندارد يك کتاب خوب ،هم از نظـر موتـوايي و غنـاي علمـي و
فرهنگي و هم از نظر کيفيّت شکلي و ساختاري آن ،برخوردار باشد.
بااين وجود ،عليرغم تمامي تالش هاي اين انتشارات براي ارائة اثري با کمترين اشکال ،باز هم احتمـال بـروز
ايراد و اشکال در کار وجود دارد و هيچ اثري را نميتوان الزاماً مبرّا از نقص و اِشکال دانسـت .ازسـويديگـر،
اين انتشارت بنابه تعهّدات حرفه اي و اخال ي خود و نيز بنابـه اعتقـاد راسـه بـه حقـوق مسـلّم خواننـدگان
گرامي ،سعي دارد از هر طري ممکن ،به ويژه از طري فراخـوان بـه خواننـدگان گرامـي ،ازهرگونـه اشـکال
احتمالي کتابهاي منتشرة خود آگاه شده و آنها را در چاپها و ويرايشهاي بعدي آنها رفع نمايد.
لذا در اين راستا ،از شما فرهيختة گرامي تقاضا داريم درصورتي که حين مقالعة کتاب با اشکاالت ،نـوا ص و
يا ايرادهاي شکلي يا موتوايي در آن برخورد نموديد ،اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام دادهايد پـس
از اتمام مقالعه ،کتاب ويرايش شدة خود را با هزينة انتشارات نوآور ،پس از همـاهنگي بـا انتشـارات ،ارسـال
نماييد ،و نيز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگة جداگانهاي يادداشت نمودهايـد ،لقـف کـرده عکـس يـا
اسکن برگة مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ايميل انتشـارات نـوآور ارسـال نماييـد ،تـا ايـن
موارد بررسي شده و در چاپها و ويرايشهاي بعدي کتـاب اِعمـال و اصـالر گـردد و باعـ ارتقـا و هرچـه
پربارترشدن موتوايي کتاب و ارتقاء سقح کيفي ،شکلي و ساختاري آن گردد.
نشر نوآور ،ضمن ابراز امتنان از اين عمل متعهّدانه و مسئوالنة شما خوانندة فرهيخته و گرانقـدر ،بـهمنظـور
تقدير و تشکر از اين همدلي و همکاري علمي و فرهنگـي ،درصـورتيکـه اصـالحات درسـت و بجـا باشـند،
متناسب با ميزان اصالحات ،به رسم ادب و تشکّر و درشناسي ،نسـخة ديگـري از همـان کتـاب و يـا چـاپ
اصالر شدة آن و نيز از ساير کتب منتشرة خـود را بـه عنـوان هديـه ،بـه انتخـاب خودتـان ،برايتـان ارسـال
مينمايد ،و درصورتي که اصالحات تأثيرگذار باشند در مقدّمة چاپ بعدي کتـاب نيـزاز زحمـات شـما تقـدير
ميشود.
همچنين نشر نوآور و پديد آورندگان کتاب ،از پيشـنهادها ،نظـرات ،انتقـادات و راهکارهـاي شـما عزيـزان در
راستاي هرگونه بهبود کتاب ،و هرچه بهتر شدن سـقح کيفـي و علمـي آن صـميمانه و مشـتا انه اسـتقبال
مينمايند.
نشر نوآور
تلفن71833111838- 1 :
www.noavarpub.com
info@noavarpub.com
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مجموعه پيشرو از مجموعه کتابهاي کارشناسي رسمي رشته "راه و ساختمان" ميباشد که در آن سعي
شده است تمام سؤاالت دورههاي گذشته از آزمون سال  9369تا آخرين آزمون ،بهصورت تشريوي و توليلي
ارائه گردد .اين کتاب کاملترين و جامعترين کتاب موجود در اين زمينه ميباشد.
با وجود استقبال فراوان از ويرايشهاي بلي کتاب حاضر ،وظيفه خود دانستيم تا اصالر و ارتقاي آن را در
دستور کار رار دهيم و ضمن رفع ايرادات احتمالي موجود ،به تقويت و بهبود موتواي علمي آن مقاب با
آخرين ويرايش آييننامهها ب ردازيم.
از ويژگيهاي بارز ويرايش جديد اين کتاب بايد به موارد ذيل اشاره کنيم:
 )9ميدانيم پيشتر ،براي آزمونهاي کارشناسي رسمي ،منابع آزمون معرفي نميشده و اولين بار در آزمون
سال  ،9311مرکز وکال ،کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده وه اائيه ا دام به معرفي منابع رسمي براي
آزمون کارشناسي رسمي وه اائيه نموده است.
در اين ويرايش ،براي تمام سؤاالت ،در صورت امکان ،ارجاچ د ي به شماره بند و شماره صفوه آييننامه
مربوطه (گاهي به چند آييننامه) ارائه شده است .با اين ا دام ،براي شما داوطلبان موترم ،نسبت به صوت
پاسه تشريوي ارائهشده اطمينان حاصل ميگردد ،در ضمن به بند و صفوه مدنظر طراحان سؤال هدايت شده
و بهمرور ،با نووه مقالعه منابع آزمون آشنا خواهيد شد .توجه داشته باشيد که برخي از سؤاالتِ مقررشده،
مربوط به دانش عمومي در حوزههاي مهندسي عمران و معماري ميباشند و ابليت ارجاچ به منابع معتبر
آزمون را ندارند .در مورد اين سؤاالت ،تمام موتواي علمي مدنظر به انامام توضيوات تکميلي ارائه شده است
تا نياز به مقالعه کتب دانشگاهي وجود نداشته باشد.
 )0تكتك سؤاالت ارائهشده در کتاب پيشرو ،مورد بازنگري رار گرفته و مقاب با آخرين ويرايش آييننامهها،
بهروز و بهصورت کامالً تفصيلي و تشريوي پاسه داده شدهاند .در اين موضوچ با سه حالت مواجه شدهايم:
الف) در صورتي که مسأله ،مقاب با ويرايشهاي بلي آييننامه مقرر شده باشد و با ويرايش آخر آييننامه،
ابليت حل نداشته باشد ،ضمن ارجاچ د ي به ويرايشهاي بلي آييننامه ،چگونگي تغييرات موضوچ مورد نظر
سؤال در ويرايش آخر ،بيان شده است.
ب) در صورتي که مسأله ،مقاب با ويرايشهاي بلي و ويرايش آخر آييننامه ،ابليت حل داشته باشد اما نووه
حل و نتيجه حاصل از ويرايشهاي مختلف باهم تفاوت داشته باشد ،ضمن ارجاچ د ي به تمام ويرايشها،
مقاب با همه آنها پاسه تشريوي ارائه شده است.
پ) در صورتي که مسأله ،مقاب با ويرايشهاي بلي و ويرايش آخر آييننامه ،ابليت حل داشته باشد و نووه
حل و نتيجه حاصل از ويرايشهاي مختلف باهم تفاوت نداشته باشد ،ضمن ارجاچ د ي به آخر ين ويرايش،
مقاب با آن پاسه تشريوي ارائه شده است.
 )3براي تكتك سؤاالت ارائهشده در کتاب پيشرو ،در صورتي که سؤال مشابه وجود داشته باشد ،به شماره
سؤال و سال آزمون سؤاالت مشابه ،در انتهاي پاسه تشريوي با عنوان "سؤاالت مشابه" اشاره شده است .با اين
ا دام ،ضمن آنکه ميتوانيد با مراجعه به سؤاالت مشابه ،با شيوه طرر ساير سؤاالت از موضوچ مربوطه آشنا
شويد و مقالب مرتبط را مقالعه نماييد ،از تعداد تکرار آن موضوچ که نشاندهنده اهميت آن از نگاه طراحان
سؤال است ،مقلع خواهيد شد .ابل ذکر است در اکثر موارد ،سؤاال ت عين اً تکرار شدهاند ،در ضمن بهطور
ميانگين بيش از  48درصد سؤاالت ،داراي سؤاالت مشابه هستند .اين موضوچ ،بيانگر اهميت مقالعه آزمونهاي
پيشين در روند آمادگي براي اين آزمونها است.
 )4براي تكتك سؤاالت ارائهشده در کتاب پيشرو ،در صورتي که سؤال مشابه از آزمون کارشناسي رسمي
وه اائيه وجود داشته باشد ،به شماره سؤال و سال آزمون سؤاالت مشابه ،در انتهاي پاسه تشريوي با عنوان
"مشابه آزمون وه اائيه" اشاره شده است .با اين ا دام ،ضمن آنکه ميتوانيد با مراجعه به سؤاالت مشابه ،با شيوه
طرر ساير سؤاالت از موضوچ مربوطه آشنا شويد و مقالب مرتبط را مقالعه نماييد ،از تعداد تکرار آن موضوچ



که نشاندهنده اهميت آن از نگاه طراحان سؤال است ،مقلع خواهيد شد .ابل ذکر است در اکثر موارد ،سؤاالت عين ًا
تکرار شدهاند ،در ضمن بهطور ميانگين حـدود  38درصـد سـؤاالت ،داراي سـؤاالت مشـابه از آزمـون کارشناسـي رسـمي
وه اائيه هستند .اين موضوچ ،بيانگر اهميت مقالعه آزمونهاي پيشين کارشناسي رسمي ـوه اـائيه در رونـد آمـادگي
براي اين آزمونها است .توصيه ميشود در مسير آمادگي خـود ،حتمـاً هـر دو مجموعـه آزمـونهـاي کارشناسـي رسـمي
دادگستري و کارشناسي رسمي وه اائيه را مقالعه نماييد.
 )4در مواردي که به پيشمقالعه و يادآوري براي پاسه به مسألهاي نياز باشد ،مقالب الزم در الب جداولي توـت عنـوان
"يادآوري" ارائه شده است .با اين ا دام ،بسته به ميزان آمادگي خود ميتوانيد ابتدا به مقالعه يادآوري ب ردازيـد و سـ س
به سراغ حل سؤال برويد يا آنکه زمان خود را صرف مقالعه يادآوري نکرده و مستقيماً حل سؤال را بررسي نماييد.
 )6در انتهاي پاسه برخي از سؤاالت ،مقالبي مازاد بر موضوچ و حل مدنظر سؤال ولي مرتبط با آن ،در الب جداولي توت
عنوان "نکاتي براي مقالعه" ارئه شده است .اين مقالب سه حالت دارند:
الف) برخي از اين مقالب تاکنون در آزمونهاي کارشناسي رسمي دادگستري مقرر نشدهاند اما امکان طرر سؤال از آنها وجود دارد.
ب) برخي از اين مقالب در آزمونهاي کارشناسي رسمي وه اائيه مقرر شدهاند.
پ) برخي از اين مقالب در آزمون سالهاي بل يا بعد از آزموني که در حال مقالعه آن هستيد ،مقرر شدهاند اما امکـان
دارد فرصت مقالعه همه آزمونها را نداشته باشيد ،از اينرو مقالب مهمتر و کليدي ،کوتاه و مختصر ارائه شدهاند.
 )6در برخي موارد که سؤاالت يا موضوعاتي به دفعات تکرار شدهاند ،توضيواتي کامل و مفصل تنها در ذيـل پاسـه سـؤال
کليديتر يا در برخي موارد ،در ديميترين و جديدترين موارد طرر آن سؤال ،ارائه شد .براي مثال ،بند آييننامه بهطـور
کامل تشريح شده است .اما در ذيل پاسه بقيه سؤاالت ،تنها نکته کوتاهِ مدنظر سؤال که پاسه را بدون کم و کاسـت بيـان
ميکند ،ارائه و در انتها با عنوان "مقالعه توضيوات تکميلي" به پاسه سؤالي که توضيوات مفصل را در بـر گرفتـه اسـت،
ارجاچ داده شده اند .اين ا دام با دو هدف بوده است .اول آنکه تکرار چندينباره مقالب ،حجم کتـاب را افـزايش مـيداد ،و
دوم آنکه ممکن بود مقالعه مقالب تکراري از حوصله شما خارج باشد.
در مورد نووه مقالعه ويرايش جديد اين کتاب بايد به موارد ذيل اشاره کنيم:
 )9با توجه به پيوستگي و انسجام کامل مقالب کتاب ،اينکه از چه آزموني شروچ به مقالعه نماييد اهميت چنداني نـدارد،
اما جهت بهبود کارايي مقالعه شما ،دو پيشنهاد داريم:
الف) در صورتي که از فرصت کافي براي آمادگي برخوردار هستيد (کافي بودن فرصت مقالعه ،بستگي به ميـزان آمـادگي
شما داشته و تشخيص آن به عهده شماست) ،هيچ آزموني را از دست ندهيد ،از ديميترين آزمون شروچ کرده و به سمت
آزمونهاي جديدتر پيش برويد .با اين روش ،نووه تغييرات سبك سؤاالت را درک خواهيد کـرد .در ضـمنح حتمـاً کتـاب
مجموعه آزمونهاي کارشناسي رسمي وه اائيه را مقالعه نماييد.
ب) در صورتي که فرصت کافي براي آمادگي نداريد ،از جديدترين آزمون شروچ کرده و به سمت آزمـونهـاي ـديميتـر
پيش برويد .انسجام مقالب کتاب ،به آمادگي شما کمك ميکند اما باز هم تالش خود را بيشتر کنيد تا در صورت امکـان،
هيچ آزموني را از دست ندهيد  .در ضمنح حدا ل سؤاالت مشابه از کتاب مجموعه آزمونهاي کارشناسي رسمي وه اائيه
را مقالعه نماييد.
 )0در هر صورت ،حتماً روي "سؤاالت مشابه" و "مشابه آزمون وه اائيه" تأمل کـرده و ارجـاچ بـه "مقالعـه توضـيوات
تکميلي" را از دست ندهيد.
در پايان ،ضمن آرزوي موفقيت براي شما داوطلبان موترم در آزمون پيشرو ،وظيفه خود ميدانيم از تمام کساني که در تهيه
و تدوين اين اثر ،ما را ياري نمودهاند ،بهويژه جناب آ اي مهندس مسعود فيروزي کمال تشکر و درداني را بهعمل آوريم.
همچنين به منظور هر چه پربارتر شدن مقالب اين کتـاب ،از تمـام خواننـدگان ارجمنـد خواهشـمنديم بـا ارائـه نظـرات
اصالحي خود ،ما را مورد لقف و عنايت خود رار دهند .اميد است که اين کتاب به عنوان قرهاي از درياي بيکران علـم،
مورد پذيرش مهندسان و دانشپژوهان گرامي رار بگيرد.
Info@noavarpub.com

آدرس :تهران ،بزرگراه جالل آل احمد ،مقابل شهرآرا ،پالک  ،931کدپستي 9446666449 :تلفن 809-99091838 :فکس809-99091801 :

کليه حقوق چاپ و نشر اين کتاب مقاب با انون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مصوّب سال 9349
و آييننامة اجرايي آن مصوّب  ، 9348براي ناشر موفو و منوصراً متعل به نشر نـوآور اسـت .لـذا هـر گونـه
استفاده از کل يا سمتي از مقالب ،اشکال ،نمودارها ،جداول و تصاوير ايـن کتـاب ،در ديگـر کتـب ،مجـالت،
نشريات ،سايت ها و موارد ديگر ،و نيز هر گونه بهره برداري از مقالب اين کتاب توت هر عنواني از بيل چاپ،
فتوک ي ،اسکن ،تايپ از آن ،تهيه فايل پي دي اف و عکسبرداري از کتاب ،و همچنين هر نوچ انتشار به صورت
اينترنتي ،الکترونيکي ،سي دي ،دي وي دي ،فيلم ،فايل صوتي يا تصويري و غيره بـدون اجازه کتبـي از نشـر
نوآور ممنوچ و غير انوني بوده و شرعاً نيز حرام است ،و متخلّفين توت پيگرد انوني و اايي رار ميگيرند.
با توجّه به اينکه هيچ کتابي از کتب نشر نوآور به ص ورت فايل ورد يا پي دي اف و موارد اينچنين ،توسّط اين
انتشارات در هيچ سايت اينترنتي ارائه نشده است ،لذا درصورتي که هر سايتي ا دام به تايپ ،اسکن و يا موارد
مشابه نمايد و کل يا سمتي از متن کتب نشر نوآور را در سايت خود رار داده و يا ا دام به فروش آن نمايد،
توسّط کارشناسان امور اينترنتي اين انتشارات ،که مسئوليّت ادارة سايت را به عهده دارند و به طور روزانه به
بررسي موتواي سايتها ميپردازند ،بررسي و در صورت مشخّص شدن هرگونه تخلّف ،ضمن اينکه اين کار از
نظر انوني غير مجاز و از نظر شرعي نيز حرام ميباشد ،وکيل انوني انتشارات از طري وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي ،پليس فتا (پليس رسيدگي به جرايم رايانه اي و اينترنتي) و نيز ساير مراجع انوني ،ا دام
مقتاي به عمل آورده ،و طيّ انجام مراحل انوني و ا دامات اايي ،خاطيان را مورد پيگرد انوني و اايي
رار داده و کلّيّة خسارات وارده به اين انتشارات و مؤلّف از متخلّفان اخذ خواهد شد.
همچنين در صورتي که هر يك از کتابفروشي ها ،ا دام به تهيّة ک ي ،جزوه ،چاپ ديجيتال ،چاپ ريسو ،اُفست
از کتب انتشارات نوآور نموده و ا دام به فروش آن نمايند ،ضمن اطّالچ رساني تخلّفات کتابفروشي مزبور به
ساير همکاران و مُوَزّعين موترم ،از طري وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،اتّوادّية ناشران ،و انجمن ناشران
دانشگاهي و نيز مراجع انوني و اايي ا دام به استيفاي حقوق خود از متخلّف مينمايد.

خرید ،فروش ،تهیّه ،استفاده و مطالعه از روي نسخة غیراصلِ کتاب،
از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است.
انتشارات نوآور از خوانندگان گرامي خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخلّف از بيل موارد فـوق،
مراتب را يا از طـري تلفـنهاي انتشارات نوآور به شمارههاي  809 66494919 -0و ( 81980119891تلگرام
انتشارات) و يا از طري ايميل انتشارات به آدرس  info@noavarpub.comو يا از طري منوي تماس با ما در
سايت  www.noavarpub.comبه اين انتشارات ابالغ نمايند ،تا از تاييع حقوق ناشر ،پديدآورنده و نيز خود
خوانندگان موترم جلوگيري به عمل آيد ،و در راستاي انجام اين امر مهم ،به عنوان تشکّر و درداني ،از کتب
انتشارات نوآور نيز هديه دريافت نمايند.

سؤاالت آزمونهای کارشناس رسمی
راه و سـاختمـان سال 1868/11/18
 -8الف -تا چه درجه حرارتی میتوان بتن ریزي کرد (بدون کاربرد ضدیخ).
ب -آزمایش اسالمپ چیست و چه کسی (ناظر یا آزمایشگاه) حد آن را تعیین میکند؟
 -1فرق بتن با سیمان تیپ یک و بتن با سیمان تیپ پنج چیست و نمونه برداري زمانی یا تست آن چگونه میباشد؟
 -6آرماتور حرارتی در سطح دال هاي بتنی چیست و به چه منظوري گذارده میشود؟
 -1شل کردن بتن با افزودن آب ،به مقاومت آن میافزاید یا مقاومت آن را کم میکند؟
 -2تا چه درجه حرارتی می توان جوشکاري کرد و آیا تسریع در سرد نمودن جوش هاي انجام شده (با آب و مانند آنها) مجاز است یا
خیر؟
 -3درز انبساط در ساختمان چیست و براي ساختمان هاي فلزي ،بتنی و آجري چه فاصله درز انبساط پـیشبینـی مـیشـود .هـر
توضیحی میدانید بنویسید.
 -0فرق موزائیک فرنگی با موزائیک ایرانی چیست؟
 -1چهار نوع سنگ ساختمانی را که در نما بهکار میرود ،نام ببرید و قیمت تقریبی روز آنها را نیز مرقوم بفرمایید.
 -3الف -آیا قیر و گونی بهعنوان عایق عمل میکند یا آسفالت روي آن و یا هر دو؟ در سطح بام ،اگر بتنمسلح بـام را بـه تنهـایی
آسفالت نماییم ،چه مدت زمانی از آب دادگی مصون خواهد ماند؟ طرز قیرگونی کردن را در سطح بام توضیح داده و نوع و میزان قیر
مصرفی را در شهرستانی که تقاضاي کارشناسی دارید بیان بفرمایید.
ب -سیمان لیسه اي ،اندود تگرگی ،سیمان یا بتن شسته ،اندود موزائیکی و اندود چکشی چیست؟
 -87سقف کاذب چیست؟ زیرسازي سقف کاذب چگونه انجام شده و چند نوع سقف کاذب را میشناسید؟
 -88الف -اگر قسمتی از سطح آسفالت نشست کرده و به صورت موزائیکی درآمده باشد ،براي مرمت آن به چه نحو باید عمل کرد؟
ب -فرق بین بیس آسفالتی با بیندر چیست؟
ج -حداقل درجه حرارت آسفالت گرم هنگام پخش ،چقدر باید باشد؟
 -81درصد تراکم زیرسازي تا چه حدودي مطابق با درصد تراکم مورد لزوم م ورد قبول است و چه موقع دستور ريتست ()Re-Test
داده میشود؟
 -86الف -فرق بین تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن اجراي کار چیست و هر یک چند درصد مبلغ پیمان میباشند؟
ب -فرق بین فسخ پیمان و خاتمه دادن پیمان و تعلیق کار چیست؟ بهطور اختصار مرقوم فرمایید؟
 -81قطعه زمین  Aبه مساحت ششصد مترمربع از قرار مترمربعی ده هزار تومان بهطور عادله جدیداً به فروش رفته است .ارزش کل
قطعه زمین  Bبه مساحت هفت هزار متر مربع را محاسبه فرمایید.

 -82در حال حاضر ،تعدیل در صورت وضعیت ها به چه ترتیب اعمال شده و به چه نحوي پرداخت میشود؟
 -83اضافه بهاي پی کنی یا گودبرداري در زیر تراز سطح آب در چه صورتی قابل پرداخت است؟
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مجموعه آزمونه ای کارشناسی رسمی دادگستری راه و ساختمان

 -80خانهاي قیمت عرصه و اعیان آن  107770777تومان است و قیمت اعیانی آن  801170777تومان است .بهاي مقدار  2سهم از  0سهم
دو دانگ از شش دانگ آن را به کسیر ثمنیه اعیان محاسبه کنید.
 -81مساحت سایه بانی (کنسول) که سه طرف آن باز است ،چگو نه و چه مقدار در محاسبه سطح منظور میشود؟
 -83عمر ساختمان را چگونه تشخیص میدهید؟
 -17در کروکی بدون مقیاس زیر ،مساحت قطعه زمین محصور پالک  6را محاسبه و ضمن تعیـین طـول ضـلع بـرِ میـدان ،حـدود
مشخصات آن را عرفاً مرقوم بفرمایید.
 دیوارهاي شمالی و غربی متعلق به پالک  6است .دیوارهاي جنوبی با مجاورین مشترک است. -تمامی زوایا بهاستثناء زوایاي برِ میدان ،قائمه است.
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پاسخنامه آزمونهای کارشناس رسمی
راه و سـاختمـان سـال 1868/11/18
 -8پاسخ تشریحی

حل (الف):

 مطابق بند  8-1-1-8مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش  – )1881صفحه 8

در موا عي که دما کمتر از  4و يا بيشتر از  30درجه سلسيوس باشد ،درج ار ام کامل مربوط به دما در دفترچه کارگاه ضرورت قعـي
دارد .در اين گونه موارد بايد تمامي تدابيري که براي حفظ بتن از سرما و گرما به کار برده شده است در دفترچه کارگاه منعکس شود.

 مطابق بند  5-4-8-8مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش  – )1881صفحه 84

چنانچه تدابيري ويژه براي اختالط و بتنريزي فراهم نگردد ،ريختن بتن در دماي  - 08درجه سلسيوس و کمتر از آن ممنوچ است.
سؤال ( 4الف) آزمون سال  ،5731سؤال  47آزمون سال ( 5731معماری)
سؤال  43آزمون سال 5731

حل (ب):
آزمايش اسالمپ يکي از آزمايشهاي تعيين رواني بتن ميباشد ،که ميزان افت مخروط نا ص به ارتفاچ  90اينچ که نشاندهنده ميـزان
رواني بتن است ،را مشخص مي کند .ابل ذکر است که ناظر مقدار اسالمپ را کنترل ميکند.
 -1پاسخ تشریحی

 مطابق بند  1-1-7-1نشریه ( 55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی) – صفحه  51و 51
سيمان نوچ ( 9تيپ  )9يا سيمان پرتلند معمولي ،در کارهاي معمولي و عمومي نظير ساختن اسـکلتهـاي بـتنآرمـه ،پـلهـا ،قعـات
پيشساخته بتنآرمه ،جدول خيابانها ،مالتها ،اندودها و پي ساختمانهايي که امکان حمله سولفاتها وجود ندارد ،مصرف ميشود.
سيمان نوچ ( 4تيپ  )4يا سيمان ضد سولفات ،براي مصرف در بخشهايي از ساختمان که شديداً در معرض حمله سولفاتها باشد
مناسب است.
نمونهبرداري به صورت نمونههاي فشاري  9روزه 6 ،روزه 09 ،روزه و  18روزه ميباشد.
به

پاسخ سؤال  7آزمون سال  5733مراجعه نمایید.

سؤال  73و  75آزمون سال ( 5731راه و ساختمان)
سؤال  3آزمون سال  ،5733سؤال  1آزمون سال  ،5735سؤال  44آزمون سال 5731

 -6پاسخ تشریحی

آرماتورهاي حرارتي جهت جلوگيري از ترک خوردن بتن ناشي از انقباض و انبساط بتن در دالها ،در دو جهت دال ،بهکار ميرود.

 مطابق بند  1-1-4-18-8و  1-1-4-18-8مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش  – )1881صفحه 168

مقاد ير آرماتورهاي الزم در مقاطع مختلف دال در هر امتداد بر مبناي لنگرهاي خمشي وارد بر آن مقـاطع مواسـبه مـيشـوند .مقـادير
آرماتورهاي بهکار رفته در ناحيه کششي دالها در هر صورت نبايد کمتر از مقادير نظير حرارت و جمعشدگي در نظر گرفته شوند.
نسبت سقح مققع ميلگردهاي حر ارت و جمع شدگي به کل سقح مققع بتن براي دالهايي به ضخامت کمتر يا مساوي 9888
ميليمتر نبايد از مقدار بهدست آمده از عبارت ذيل کمتر اختيار شود.
As min  min bt s

 : f cdمقاومت فشاري مواسباتي بتن دال
 : f ydتنش تسليم مواسباتي ميلگرد

 : bعرض دال

 : t sضخامت دال

,

0/16 f cd
f yd

min 
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مجموعه آزمون های کارشناسی رسمی دادگستری راه و ساختمان

 -1پاسخ تشریحی

 مطابق بند  4-8-5نشریه ( 55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی) – صفحه  178و 181
عوامل متعددي در مقاومت نهايي بتن مؤثر خواهد بود که و رعايت آنها توسط پيمانکار الزامي است .از جمله:
نسبت آب به سيمان ( :)W/Cمقاومت نهايي بتن شديداً توت تأثير نسبت آب به سيمان است  .با افزايش نسبت آب به سيمان (افـزايش
ميزان آب با مقدار سيمان ثابت ،يا کاهش مقدار سيمان با ميزان آب ثابت) ،مقاومت بتن کاهش مييابد.
سؤال  77آزمون سال ( 5731راه و ساختمان)
سؤال  54آزمون سال  ،5733سؤال  5آزمون سال ( 5731راه و سااختمان) ،ساؤال  54آزماون ساال ( 5733راه و
ساختمان) ،سؤال  43آزمون سال 5737

 -2پاسخ تشریحی

 مطابق بند  4-4-4-11جزء (ت) مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش  – )1881صفحه 161
جوشکاري به طور کلي در دماي مويط جوشکاري زير صفر درجه سلسيوس خصوصاً در جريان باد ممنوچ است .در صورتي کـه جريـان
هوا يکنواخت و ثابت بوده و بتوان مويط جوشکاري را بهشعاچ حدا ل  988ميليمتر با وسايل مناسب به نووي گرم کرد کـه بـا دسـت
کامالً موسوس باشد و مويط جوشکاري حفاظت گردد ،بالمانع است.

 مطابق بند  7-4-8-7جزء (ب) نشریه ( 55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی) – صفحه 881

بهطور کلي جوشکاري در دماهاي زير صفر درجه سلسيوس به ويژه در جريان باد ،ممنوچ است .در صورتي که جريان هـوا يکنواخـت و
ثابت باشد و بتوان سقور مجاور مول جوشکاري را به شعاچ حدا ل  98سانتيمتر با وسايل مناسب به نووي گرم کرد که گرماي آن با
دست کامالً موسوس باشد و اين دما در تمام مدت جوشکاري حفظ شود ،ميتوان در هواي تا منهـاي  4درجـه سلسـيوس جوشـکاري
کرد .در صورتي که اين شرايط را بتوان در هواي پايينتر از منهاي  4درجه سلسيوس ،تأمين و حفظ نمود ،مـيتـوان در هـواي تـا 99
درجه زير صفر با احتياط ،به جوشکاري ادامه داد .در دماهاي پايينتر از منهاي  99درجه سلسيوس ،جوشکاري مقلقاً ممنوچ است.
در ضمن در هيچ شرايقي نباي د با استفاده از آب يا کندن گِل جوش مبادرت به سرد کردن مول جـوش نمـود ،زيـرا تسـريع در سـرد
نمودن جوشها منجر به ترک خوردن جوش ميشود.
سؤال  4 ،5و  71آزمون سال ( 5731معماری)

 -3پاسخ تشریحی

 مطابق بند  1-1-1-11نشریه ( 55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی) – صفحه  617و 618
درزهاي انبساط براي جلوگيري از خراب شدن روسازيها در اثر فشار بيش از حد ،فراهم ساختن امکان تعمير سـمتي از جـدولهـاي
بتني پيادهروها و نظاير آن تعبيه ميشوند .به طور کلي اين درزها براي تأمين امکان انقباض و انبساط ناشي از تغييرات درجـه حـرارت،
به طوري که در نقاط مختلف ساختمان ،ترکخوردگي و در مقاطع سازه ،تالشهاي ثانوي زياد ،ايجاد نشوند ،تعبيه ميگردند .عملکـرد
اين درزها بايد به گونهاي باشد که انبساط و انقباض طرفين درز کامالً همساز شوند ،الزمه چنين درزهـايي ايـن اسـت کـه هـيچگونـه
پيوستگي در طرفين درز بر رار نباشد ،چنين درزهايي بايد با کمترين مقاومت در مقابل انقباض و انبساط ،ادر بـه بـاز يـا بسـتهشـدن
باشند .عموماً اين درزها در تمام سمتهاي سازه بهطور پيوسته رار گرفته و از کف تا سقف ادامه مييابند ،بـراي حصـول اطمينـان از
جدايي کامل دو سمت مجاور ،رعايت اين مسئله ضروري است.

 مطابق بند  1-1-11-8مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (ویرایش  – )1881صفحه 174

در ساختمانهايي که طول يا عرض آنها زياد باشد ،الزم است با تعبيه درز انبساط امکان آزاد شدن تغييرشکلها فراهم شود .فاصله بين
دو درز متوالي (طول يا عرض ساختمان بين دو درز) در مناط خشك  04متر ،در مناط معتدل  34متر و در مناط مرطوب  48متر
در نظر گرفته ميشود .در صورت عدم امکان پيشبيني درز انبساط الزم است اثر تغييرشکلهاي حرارتي يا جمعشدگي بتن در توليـل
سازه منظور شود .عرض درز انبساط متناسب با تغييرشکل اجزاي سازهاي از رابقه زير مواسبه ميشود.
L  LT

در رابقه ي فوق  برابر با

1
C

 10 106در نظر گرفته ميشود ،مقدار  Tبرحسب تغييـرات درجـه حـرارت در هـر منققـه اختيـار

مي شود .در صورتي که آمار ابل بول مورد نياز براي  Tوجود نداشته باشـد آن را برابـر بـا  68درجـه سلسـيوس برحسـب حـدا ل
 30 Cو حداکثر  30 Cدر نظر گرفته ميشود.
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سؤال  74آزمون سال ( 5731معماری) ،سؤال  53آزمون سال 5733
سؤال  75آزمون سال ( 5733راه و ساختمان) ،سؤال  55 ،53و  54آزمون سال ( 5733معماری و شهرسازی)

 -0پاسخ تشریحی

موزائيك فرنگي موزائيکي است که شر رويه آن از سيمان سفيد يا رنگي و خرده سنگ مرمر يا مرمريت نمره  3و  4تشکيل شده است.
موزائيك ايراني موزائ يکي است که شر رويه آن از سيمان معمولي و خرده سنگ معمولي (سياه و سفيد) تشکيل شده است.
 -1پاسخ تشریحی

 مطابق بند  1-1-11نشریه ( 55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی) – صفحه 488
نماسازي با سنگ شامل نماسازي با سنگهاي غيرمنظم مانند الشه ،الشه موزائيکي ،الشه موزائيکي درز شده و نماسازي با سنگهـايي
منظم مانند بادبر ،بادبر سرتراش ،بادکوبهاي ،تيشهاي ،صيقلي و نماسازي با سنگهاي پالک از لوحه سنگ ميباشند.
سؤال  55آزمون سال 5731

 -3پاسخ تشریحی

حل (الف):
يرگوني به عنوان عاي عمل مينمايد و اگر به تنهايي بتن مسلح بام را آسفالت نماييم ،صرفاً به اندازه  9ساعت از آبدادگي مصون بماند.
ابتدا ير بر روي بام پخش شده و س س گوني بر روي آن کشيده ميشود .هم وشاني گونيها حـدا ل بايـد بـه ميـزان  94 cmباشـد و
س س اليه ير ديگر بر روي اليه گوني ريخته شده و اليه بعدي گوني عمود بر اليه بلي اجرا شده و در نهايت اليه سـوم يـر بـر روي
اليه دوم گوني اجرا شود .ير مصرفي به صورت مخلوطي از ير سفت و ير شل ميباشد.
حل (ب):
سيمان ليسهاي ،اجراي مالت ماسه سيماني است که سقح آن توسط ماله فلزي ليسهاي ميشود.
اندود تگرگي ،شات نمودن مالت ماسه سيمان بر روي سقور ائم به نسبت  9سيمان و  0ماسه ميباشد.

 مطابق بند  4-1-8-11نشریه ( 55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی) – صفحه 511
اندود سيماني تگرگي مانند اندود سيماني تخته مالهاي به اضافه شر رويه است .ضخامت شر رويه 0 ،ميليمتر بوده و ترکيبـي از يـك
حجم سيمان و  0حجم ماسه شکسته و  8/9حجم خاک سنگ است .سيمان ممکن است رنگي باشد.
اندود موزائيکي ،اجراي مالت ماسه سيمان روي سقور افقي با تعبيه درز انقباض جزئي و همچنـين صـيقلي نمـودن آن پـس از سـفت
شدن مالت ميباشد.
اندود چکشي ،عبارت است از مارّس نمودن سقور مالت ماسه سيمان توسط چکش و لم.

 مطابق بند  1-1-8-11نشریه ( 55مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی) – صفحه 518
اندود سيمان چکشي مانند اندود سيماني تخته ماله است با اين تفاوت که سقح نما تيشهداري ميشود .براي آنکه ضربات چکش باع
جداشدگي اندود نگردد ،بايد از چکشهاي مخصوص دندانه شانهاي استفاده کرد .بايد توجه داشت که به ضخامت شر رويه انـدودهاي
چکشي ،معادل عم شيارها افزوده گردد.
 -87پاسخ تشریحی

سقف کاذب ،سقف غيرباربري است که به منظور پوشش ،زير سقف اصلي باربر اجرا ميشود .سقف کاذب شامل يك شبکه فلـزي پـانلي
متشکل از نبشيهاي نمره  0و يکسري پانلهاي مستقيلي به ابعاد تقريبي  48cm × 48cmکه غالباً از جنس گچ ميباشد ،تشکيل شده
است .اين مجموعه توسط ميلگردهايي که در فواصل تقريباً يك متري از سقف اصلي آويزان ميباشند ،به سقف اصلي متصل ميشود .دو
نوچ سقف کاذب گچي و سيماني (بلوکهاي گچي و سيماني) در ايران رايج ميباشد.

 مطابق جدول شماره پ  1-1-6پیوست شماره  1-6مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (ویرایش  – )1881صفحه 181

جرم واحد سقح سقف کاذب با اندود سيماني  64kg/m0و سقف کاذب با اندود گچي  48kg/m0ميباشد.
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