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رسـاند   هاي اين انتشارات، بـه استواـارتان مـي    نهادن به اعتماد شما به کتاب نشر نوآور ضمن ندرداني و ارج

سازي و نشر کتاب، تمامي  هاي مختلف آماده که همکاران اين انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه
اند  اند و تالش کرده کار بسته سعي و همّت خود را براي ارائة کتابي درخور و شايستة شما فرهيختة گرامي به

ب خوب، هم از نظـر موتـوايي و غنـاي علمـي و     هاي استاندارد يك کتا که اثري را ارائه نمايند که از حدانّل
 فرهنگي و هم از نظر کيفيّت شکلي و ساختاري آن، برخوردار باشد.

هاي اين انتشارات براي ارائة اثري با کمترين اشکال، باز هم احتمـال بـروز    رغم تمامي تالش وجود، علي بااين
ديگـر،   نقص و اِشکال دانسـت. ازسـوي   اماً مبرّا از توان الز ايراد و اشکال در کار وجود دارد و هيچ اثري را نمي

اي و اخالني خود و نيز بنابـه اعتقـاد راسـه بـه حقـوق مسـّلم خواننـدگان         اين انتشارت بنابه تعهّدات حرفه
ويژه از طريا فراخـوان بـه خواننـدگان گرامـي، ازهرگونـه اشـکال        گرامي، سعي دارد از هر طريا ممکن، به

 ها رفع نمايد. هاي بعدي آن ها و ويرايش ها را در چاپ ة خود آگاه شده و آنهاي منتشر احتمالي کتاب

که حين مبالعة کتاب با اشکاالت، نـوانص و   راستا، از شما فرهيختة گرامي تقاضا داريم درصورتي لذا در اين 
ايد پـس   دادهيا ايرادهاي شکلي يا موتوايي در آن برخورد نموديد، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام 

شدة خود را با هزينة انتشارات نوآور، پس از همـاهنگي بـا انتشـارات، ارسـال      از اتمام مبالعه، کتاب ويرايش
ايـد، لبـف کـرده عکـس يـا       اي يادداشت نموده نماييد، و نيز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگة جداگانه
به ايميل انتشـارات نـوآور ارسـال نماييـد، تـا ايـن       اسکن برگة مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود 

هاي بعدي کتـاب اِعمـال و اصـالر گـردد و باعـق ارتقـا و هرچـه         ها و ويرايش موارد بررسي شده و در چاپ
 پربارترشدن موتوايي کتاب و ارتقاء سبح کيفي، شکلي و ساختاري آن گردد.

منظـور   ئوالنة شما خوانندة فرهيخته و گرانقـدر، بـه  نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از اين عمل متعهّدانه و مس
کـه اصـالحات درسـت و بجـا باشـند،       تقدير و تشکر از اين همدلي و همکاري علمي و فرهنگـي، درصـورتي  

رسم ادب و تشکّر و ندرشناسي، نسـخة ديگـري از همـان کتـاب و يـا چـاپ        متناسب با ميزان اصالحات، به
عنـوان هديـه، بـه انتخـاب خودتـان، برايتـان ارسـال         تشرة خـود را بـه  شدة آن و نيز از ساير کتب من اصالر
که اصالحات تأثيرگذار باشند در مقدّمة چاپ بعدي کتـاب نيـزاز زحمـات شـما تقـدير       نمايد، و درصورتي مي
 شود. مي

کارهـاي شـما عزيـزان در     آورندگان کتاب، از پيشـنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه    همچنين نشر نوآور و پديد
راستاي هرگونه بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سـبح کيفـي و علمـي آن صـميمانه و مشـتانانه اسـتقبال       

 نمايند. مي

 نشر نوآور
 

 82366606313-2تلفن: 
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باشد که در آن سعي شده است تمام سـؤاالت   تري ميهاي کارشناسان رسمي دادگس رو از مجموعه کتاب مجموعه پيش

ترين و  صورت تشريوي و توليلي ارائه گردد. اين کتاب کامل تا آخرين آزمون، به 9398هاي گذشته از آزمون سال  دوره
 باشد. ترين کتاب موجود در اين زمينه مي جامع

دانستيم تا اصالر و ارتقاي آن را در دسـتور کـار    هاي نبلي کتاب حاضر، وظيفه خود با وجود استقبال فراوان از ويرايش
نرار دهيم و ضمن رفع ايرادات احتمالي موجود، بـه تقويـت و بهبـود موتـواي علمـي آن مبـابا بـا آخـرين ويـرايش          

 ها ب ردازيم. نامه آيين
 اين کتاب بايد به موارد ذيل اشاره کنيم: هاي بارز ویرایش جدید ویژگیاز 
شده و اولين بار در آزمون  هاي کارشناسان رسمي دادگستري، منابع آزمون معرفي نمي راي آزمونتر، ب دانيم پيش مي (3

ناائيه اندام به معرفي منـابع رسـمي آزمـون نمـوده      ، مرکز وکال، کارشناسان رسمي و مشاوران خانواده نوه9311سال 
نامه مربوطه  شماره بند و شماره صفوه آييناست. در اين ويرايش، براي تمام سؤاالت، در صورت امکان، ارجاچ دنيا به 

نامه( ارائه شده است. با اين اندام، براي شما داوطلبان موترم، نسـبت بـه صـوت پاسـه تشـريوي       )گاهي به چند آيين
مرور، با نووه مبالعه  گردد، در ضمن به بند و صفوه مدنظر طراحان سؤال هدايت شده و به شده اطمينان حاصل مي ارائه

هاي  شده، مربوط به دانش عمومي در حوزه زمون آشنا خواهيد شد. توجه داشته باشيد که برخي از سؤاالتِ مبررمنابع آ
باشند و نابليت ارجاچ به منابع معتبر آزمون را ندارند. در مورد اين سؤاالت، تمام موتواي  مهندسي عمران و معماري مي

 ست تا نياز به مبالعه کتب دانشگاهي وجود نداشته باشد.علمي مدنظر به انامام توضيوات تکميلي ارائه شده ا
روز و  ها، به نامه رو، مورد بازنگري نرار گرفته و مبابا با آخرين ويرايش آيين شده در کتاب پيش تك سؤاالت ارائه تك (2
 ايم: اند. در اين موضوچ با سه حالت مواجه شده صورت کامالً تفصيلي و تشريوي پاسه داده شده به
نامـه، نابليـت    نامه مبرر شده باشد و با ويرايش آخر آيـين  هاي نبلي آيين در صورتي که مسأله، مبابا با ويرايش ف(ال

نامه، چگـونگي تغييـرات موضـوچ مـورد نظـر سـؤال در        هاي نبلي آيين حل نداشته باشد، ضمن ارجاچ دنيا به ويرايش
 ويرايش آخر، بيان شده است.

نامه، نابليت حل داشته باشد اما نووه حـل و   هاي نبلي و ويرايش آخر آيين ا با ويرايشدر صورتي که مسأله، مباب ب(
ها، مبابا با همه آنهـا   هاي مختلف باهم تفاوت داشته باشد، ضمن ارجاچ دنيا به تمام ويرايش نتيجه حاصل از ويرايش

 پاسه تشريوي ارائه شده است.
نامه، نابليت حل داشته باشـد و نوـوه حـل و     بلي و ويرايش آخر آيينهاي ن در صورتي که مسأله، مبابا با ويرايش پ(

هاي مختلف باهم تفاوت نداشته باشد، ضمن ارجاچ دنيا به آخرين ويرايش، مبابا با آن پاسه  نتيجه حاصل از ويرايش
 تشريوي ارائه شده است.

وجود داشته باشد، بـه شـماره سـؤال و     رو، در صورتي که سؤال مشابه شده در کتاب پيش تك سؤاالت ارائه براي تك (1
اشاره شده است. بـا ايـن انـدام، ضـمن      "سؤاالت مشابه"سال آزمون سؤاالت مشابه، در انتهاي پاسه تشريوي با عنوان 

توانيد با مراجعه به سؤاالت مشابه، با شيوه طرر ساير سؤاالت از موضوچ مربوطه آشنا شويد و مبالب مـرتب  را   آنکه مي
دهنده اهميت آن از نگاه طراحان سؤال است، مبلع خواهيد شد. نابل  ييد، از تعداد تکرار آن موضوچ که نشانمبالعه نما

درصد سؤاالت )براي سه آزمون  68طور ميانگين حدود  اند، در ضمن به ذکر است در اکثر موارد، سؤاالت عيناً تکرار شده
هاي پيشين در  تند. اين موضوچ، بيانگر اهميت مبالعه آزموندرصد سؤاالت(، داراي سؤاالت مشابه هس 68آخر، بيش از 

 ها است. روند آمادگي براي اين آزمون
اي نياز باشد، مبالب الزم در نالب جداولي توت عنوان  مبالعه و يادآوري براي پاسه به مسأله در مواردي که به پيش (6
توانيد ابتدا به مبالعه يادآوري ب ردازيد و س س  گي خود ميارائه شده است. با اين اندام، بسته به ميزان آماد "يادآوري"

 به سراغ حل سؤال برويد يا آنکه زمان خود را صرف مبالعه يادآوري نکرده و مستقيماً حل سؤال را بررسي نماييد.
 جـداولي  در انتهاي پاسه برخي از سؤاالت، مبالبي مازاد بر موضوچ و حل مدنظر سؤال ولي مرتب  با آن، در نالـب   (1
 ارئه شده است. اين مبالب سه حالت دارند: "نکاتي براي مبالعه"توت عنوان  

 اند اما امکـان طـرر    ناائيه مبرر نشده هاي کارشناسي رسمي نوه برخي از اين مبالب تاکنون در آزمون الف(          
 سؤال از آنها وجود دارد.               





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

 
 اند. اي کارشناسي رسمي دادگستري مبرر شدهه برخي از اين مبالب در آزمون ب(
اند اما امکـان دارد   هاي نبل يا بعد از آزموني که در حال مبالعه آن هستيد، مبرر شده برخي از اين مبالب در آزمون سال پ(

 اند. تر و کليدي، کوتاه و مختصر ارائه شده رو مبالب مهم ها را نداشته باشيد، از اين فرصت مبالعه همه آزمون
انـد، توضـيواتي کامـل و مفصـل تنهـا در ذيـل پاسـه سـؤال          در برخي موارد که سؤاالت يا موضوعاتي به دفعات تکرار شده (6

طور کامـل   نامه به ترين و جديدترين موارد طرر آن سؤال، ارائه شد. براي مثال، بند آيين برخي موارد، در نديمي تر يا در کليدي
کند، ارائه  بقيه سؤاالت، تنها نکته کوتاهِ مدنظر سؤال که پاسه را بدون کم و کاست بيان ميتشريح شده است. اما در ذيل پاسه 

انـد.   به پاسه سؤالي که توضيوات مفصل را در بر گرفته است، ارجاچ داده شـده  "مبالعه توضيوات تکميلي"و در انتها با عنوان 
داد، و دوم آنکه ممکن بود مبالعه  مبالب، حجم کتاب را افزايش ميباره  اين اندام با دو هدف بوده است. اول آنکه تکرار چندين

 مبالب تکراري از حوصله شما خارج باشد.
 اين کتاب بايد به موارد ذيل اشاره کنيم: نحوه مطالعه ویرایش جدیددر مورد 

د اهميـت چنـداني نـدارد، امـا     با توجه به پيوستگي و انسجام کامل مبالب کتاب، اينکه از چه آزموني شروچ به مبالعه نمايي( 3
 جهت بهبود کارايي مبالعه شما، دو پيشنهاد داريم:

در صورتي که از فرصت کافي براي آمادگي برخوردار هستيد )کافي بودن فرصت مبالعه، بستگي به ميـزان آمـادگي شـما     الف(
هاي  زمون شروچ کرده و به سمت آزمونترين آ عهده شماست(، هيچ آزموني را از دست ندهيد، از نديمي داشته و تشخيص آن به

 جديدتر پيش برويد. با اين روش، نووه تغييرات سبك سؤاالت را درک خواهيد کرد.
تـر پـيش    هـاي نـديمي   در صورتي که فرصت کافي براي آمادگي نداريد، از جديدترين آزمون شروچ کرده و به سمت آزمون ب(

ما باز هم تالش خود را بيشتر کنيد تا در صورت امکـان، هـيچ آزمـوني را از    کند ا برويد. انسجام مبالب کتاب به شما کمك مي
 دست ندهيد.

 را از دست ندهيد. "مبالعه توضيوات تکميلي"تأمل کرده و ارجاچ به  "سؤاالت مشابه"در هر صورت، حتماً روي  (2
دانيم از تمام کساني که در تهيه و  ود ميرو، وظيفه خ در پايان، ضمن آرزوي موفقيت براي شما داوطلبان موترم در آزمون پيش

 عمل آوريم. کمال تشکر و ندرداني را به به ويژه آناي مهندس مسعود فيروزي اند، تدوين اين اثر، ما را ياري نموده
همچنين به منظور هر چه پربارتر شدن مبالب اين کتاب، از تمام خوانندگان ارجمند خواهشـمنديم بـا ارائـه نظـرات اصـالحي      

کران علم، مورد پـذيرش   اي از درياي بي ، ما را مورد لبف و عنايت خود نرار دهند. اميد است که اين کتاب به عنوان نبرهخود
 پژوهان گرامي نرار بگيرد. مهندسان و دانش
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 9349مصوّب سال کليه حقوق چاپ و نشر اين کتاب مبابا با نانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان 

، براي ناشر موفو  و منوصراً متعلا به نشر نـوآور اسـت. لـذا هـر گونـه      9348نامة اجرايي آن مصوّب  و آيين

استفاده از کل يا نسمتي از مبالب، اشکال، نمودارها، جداول و تصاوير ايـن کتـاب، در ديگـر کتـب، مجـالت،      

رداري از مبالب اين کتاب توت هر عنواني از نبيل چاپ، ب ها و موارد ديگر، و نيز هر گونه بهره نشريات، سايت

صورت  برداري از کتاب، و همچنين هر نوچ انتشار به  فتوک ي، اسکن، تايپ از آن، تهيه فايل پي دي اف و عکس

وي دي، فيلم، فايل صوتي يا تصويري و غيره بـدون اجازه کتبـي از نشـر     اينترنتي، الکترونيکي، سي دي، دي

 گيرند. حرام است، و متخلّفين توت پيگرد نانوني و ناايي نرار مي شرعاً نيز وچ و غيرنانوني بوده ونوآور ممن

چنين، توسّ  اين  صورت فايل ورد يا پي دي اف و موارد اين با توجّه به اينکه هيچ کتابي از کتب نشر نوآور به 

هر سايتي اندام به تايپ، اسکن و يا موارد  که انتشارات در هيچ سايت اينترنتي ارائه نشده است، لذا درصورتي

مشابه نمايد و کل يا نسمتي از متن کتب نشر نوآور را در سايت خود نرار داده و يا اندام به فروش آن نمايد، 

توسّ  کارشناسان امور اينترنتي اين انتشارات، که مسئوليّت ادارة سايت را به عهده دارند و به طور روزانه به 

شدن هرگونه تخلّف، ضمن اينکه اين کار از  پردازند، بررسي و در صورت مشخّص ها مي ي سايتبررسي موتوا

باشد، وکيل نانوني انتشارات از طريا وزارت فرهنگ و  نظر نانوني غير مجاز و از نظر شرعي نيز حرام مي

مراجع نانوني، اندام اي و اينترنتي( و نيز ساير  ارشاد اسالمي، پليس فتا )پليس رسيدگي به جرايم رايانه

عمل آورده، و طيّ انجام مراحل نانوني و اندامات ناايي، خاطيان را مورد پيگرد نانوني و ناايي   مقتاي به

 نرار داده و کلّيّة خسارات وارده به اين انتشارات و مؤلّف از متخلّفان اخذ خواهد شد.

ة ک ي، جزوه، چاپ ديجيتال، چاپ ريسو، اُفست ها، اندام به تهيّ که هر يك از کتابفروشي همچنين در صورتي 

رساني تخلّفات کتابفروشي مزبور به  از کتب انتشارات نوآور نموده و اندام به فروش آن نمايند، ضمن اطاّلچ

ساير همکاران و مُوَزّعين موترم، از طريا وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، اتّوادّية ناشران، و انجمن ناشران 

 نمايد. ز مراجع نانوني و ناايي اندام به استيفاي حقوق خود از متخلّف ميدانشگاهي و ني

 خرید، فروش، تهیّه، استفاده و مطالعه از روي نسخة غیراصلِ کتاب،

 از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است.

ف از نبيل موارد فـوق، انتشارات نوآور از خوانندگان گرامي خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخلّ

)تلگرام  81980119891و  809 66494919 -0هاي  هاي انتشارات نوآور به شماره مراتب را يا از طـريا تلفـن

و يا از طريا منوي تماس با ما در  info@noavarpub.com و يا از طريا ايميل انتشارات به آدرس انتشارات(

بالغ نمايند، تا از تاييع حقوق ناشر، پديدآورنده و نيز خود به اين انتشارات ا www.noavarpub.comسايت 

 عنوان تشکّر و ندرداني، از کتب  عمل آيد، و در راستاي انجام اين امر مهم، به   خوانندگان موترم جلوگيري به

 انتشارات نوآور نيز هديه دريافت نمايند. 



 کارشناس رسمی های آزمونت سؤاال
 1511 ئیهوه قضاـق اختمانـراه و س

 شود تا: بعد از تهیه کلینکر سیمان به آن مقداري سنگ گچ در آسیاب اضافه می -3
 ب( براي تغيير رنگ سيمان  الف( براي افزايش حجم سيمان

 د( براي آسان مخلوط شدن سيمان و ماسه  ج( براي تنظيم زمان گيرش سيمان
 رد:گی کارایی و کارکردن بتن تحت تأثیر عوامل زیر قرار می -2

 د( همه موارد ج( شکل و بافت سنگدانه ب( مقدار سيمان الف( ميزان آب
 در خصوص آب بتن کدام عبارت زیر صحیح نیست؟  -1

 توان مقاومت را افزايش داد. ب( با افزايش آب مي ها و مواد آلي باشد. الف( آب بايد عاري از چربي
 تواند در گيرش سيمان تأثير بگذارد. ب ميهاي آ د( ناخالصي ج( آب آشاميدني براي بتن مناسب است.

 بندي سنگدانه در بتن کدام عبارت صحیح است؟  دانهمورد در  -6
  ب( در خواص بتن تازه اثر ندارد.  الف( در کارايي بتن مؤثر است.

 د( در ميزان آب بتن تأثير ندارد. ج( در خواص بتن سخت شده اثر ندارد.
 در خصوص اجراي بتن کدام عبارت زیر صحیح نیست؟  -1

     کن بماند. ساعت در مخلوط 4/9از الف( بتن آماده نبايد بيش 
 کن بستگي دارد. حجم مخلوطب( زمان مخلوط کردن به 

 ها استفاده کرد. ج( در بتن پم ي نبايد از افزودني
 تواند سبب افزايش مقاومت آن گردد. د( لرزاندن بتن تازه مي

 : 3هاي نوع  هاي پوزوالنی با سیمان تفاوت سیمان -6
 ب( مقاومت يکساني دارند. الف( مقاومت اوليه سيمان پوزوالني بيشتر است.

 کدام از موارد فوق د( هيچ تواند بيشتر باشد. ج( مقاومت نهايي سيمان پوزوالني مي
 سیمانی است که:  1سیمان نوع  -1

 ب( در مقابل يون کلر مقاوم است. ست.الف( در مقابل يون سولفات مقاوم ا
 د( هيچکدام ج( در مقابل خوردگي آرماتور مقاوم است.

 هاي حجیم:  ریزي در هواي گرم و براي بتن در بتن -0
 مصرف نمود. 4بهتر است سيمان نوچ ب(  مصرف نمود. 9الف( بهتر است سيمان نوچ 
 ف نوچ سيمان نيست.د( تفاوتي در مصر مصرف نمود. 3ج( بهتر است سيمان نوچ 

 ............... آوري بتن، دماي باال سبب در هنگام عمل -1
 شود. ب( کاهش تخلخل بتن مي شود. الف( افزايش مقاومت نهايي بتن مي

 د( در خواص بتن تأثيري ندارد. شود. ج( افزايش مقاومت بتن در روزهاي اوليه مي
 هتر است: هاي خورنده ب براي افزایش دوام بتن در محیط -38

 ب( نفوذپذيري بتن را کاهش داد. الف( نسبت آب به سيمان در بتن را کم نمود.
 د( همه موارد فوق  ج( تراکم بتن را افزايش داد.

 شدگی و انقباض در بتن:  جمع -33
 افتد. ب( در بتن سخت شده اتفاق مي افتد. الف( در بتن حالت پالستيکي اتفاق مي

 د( در هيچ حالت جمع شدگي ندارد. افتد. و سخت شده اتفاق مي ج( در هر دو حالت پالستيك
 در طرح اختالط بتن:  -32

 يابد. ب( با کاهش سيمان مقاومت افزايش مي يابد. الف( با افزايش نسبت آب به سيمان مقاومت کاهش مي
 د( هيچکدام ج( افزايش يا کاهش سنگدانه در مقاومت تأثيري ندارد.
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 تی قابل قبول نخواهد بود که:صور مشخصات بتن در -31
 هاي آزمايشي از مقاومت مشخصه کمتر باشد. هاي نمونه الف( متوس  مقاومت

 مگاپاسکال کمتر باشد. 4ها از مقاومت مشخصه منهاي  ترين مقاومت نمونه ب( کوچك
 ج( هر دو شرط الف يا ب

 کدام د( هيچ
 :متر از مقدار مقرر گردددر صورتی که کارایی یا اسالمپ بتن در موقع تحویل، ک -36

 ب( نسبت آب به سيمان را افزايش داد. توان آب بتن را افزايش داد. الف( مي
 کدام د( هيچ  ج( هر دو مورد فوق

 در خصوص میلگردهاي داخل بتن کدام عبارت صحیح نیست؟  -31
 به کار برد.عنوان خاموت در اعااي خمشي  متر را نبايد به ميلي 90الف( ميلگردهاي ساده با نبر 

تواند فق  در يك وجه دال نرار داده  متر نمي 9هاي به ضخامت کمتر يا مساوي  ها و شالوده ب( آرماتور حرارت و جمع شدگي براي دال
 شود.

 کار برد. صورت گروهي به متر را به ميلي 36ج( در تيرها نبايد ميلگردهاي با نبر بزرگتر از 
 کدام د( هيچ

 شود و تابع چه عواملی است؟  هاي ستون و دیوار به چه ترتیبی تخمین زده می تازه در قالبفشار ناشی از بتن  -36
هاي مجاور، دو حالت زیر به دفعات مشاهده گردیده است. در  با توجه به مقررات مربوط در ایجاد درز جدایی بین ساختمان -مقدمه

نظر شما چه مشکالتی در هر یک از موارد بروز خواهد کرد و  رید، بهر موارد زیر مورد مشورت قرار گیصورتی که به عنوان کارشناس د
 هاي مربوطه چه خواهد بود؟  خواهد بود. نظر کارشناسی شما در مورد علل قصور و بروز نارسایی و مسئولیت چگونه امکان رفع نقص

انـد، ولـی در هنگـام     اختمان مجاور ساختههاي بتن آرمه را با فاصله از دیوار س در یک مورد ساختمان بتن آرمه اگرچه ستون -31
هاي زیرین استفاده کرده و دیوار ساختمان مجاور عمالً نقش قالب کناره دال را ایفا نموده است و به  ها، فقط از قالب بندي کف قالب

رار دارد و هنـوز تیهـه   اند. ساختمان در مرحله تکمیلی سازه بتن آرمه ق ها به دیوار مجاور چسبیده این ترتیب در تراز طبقات، کف
 چینی انجام نشده است.

ها براي تأمین فاصله مورد نظر با ساختمان مجاور  ها در تراز کف ستون در یک ساختمان اسکلت فوالدي، اگرچه موقعیت ستون -30
وار سـاختمان  ها به دی ها در اثر اشکاالت ساخت و نصب، در طبقه پنجم ستون صحیح نصب شده ولی به دلیل ناشاقول بودن ستون

اند و عمالً جدایی بین دو ساختمان در این طبقه مخدوش گردیده است. سـاختمان هنـوز در مراحـل تکمیـل      مجاور برخورد نموده
 اسکلت فوالدي است.

هاي سرد و داغ در شرایطی احتمـال بـروز    هاي ناشی از جوشکاري دو نوع ترک خوردگی موسوم به ترک خوردگی از نارسایی -31
 رسند؟  تر به نظر می از موارد زیر در این ارتباط صحیحیک  کدامدارند، 
 افتد. خوردگي سرد در ناحيه ذوب نشده اتصال اتفاق مي زده اتصال و ترک ( ترک خوردگي داغ در ناحيه حرارتالف

شـدن آن در  ردو ترک خوردگي سـرد پـس از س   افتد که حوضچه جوش در حالت مذاب است خوردگي داغ در زماني اتفاق مي ب( ترک
 افتد. جوش اتفاق مي

هاي غيرفلزي با درجه انجماد کمتر از فلـز   خوردگي داغ در اثر وجود ناخالصي خوردگي سرد در ناحيه حرارت زده اتصال و ترک ج( ترک
 افتد. جوش اتفاق مي

ناخالصـي   خوردگي در صـورت وجـود   احتمال ونوچ هر دو نوچ ترکد( با توجه به ميکرو استراکچر فلز مبنا و ترکيبات جوش و فالکس، 
 د. ده کردن نبعات اين احتمال را کاهش مي گرم ببور همزمان وجود دارد ولي پيش بهحتي 

هـاي مرسـوم و    هاي اصلی هـر یـک از روش   هاي غیرمخرب به منظور شناسایی کیفیت مصالح و اتصاالت جوشی، ایده از روش -28
 ید. هاي کاربرد هر یک را به اختصار شرح ده حیطه

شـود کـه    هاي فوالدي مسکونی در دست احداث توسط بخش خصوصی در شهرها دیده می هاي طراحی سازه معموالً در نقشه -23
گردد و متأسفانه معموالً مدارک فنی فاقد مشخصات فنی  استفاده می×( مهاري )عمدتاً به صورت ضربدري، سیستم مهاربندي  ياعضا

هاي اجرایی قابل استخراج نیست. به این ترتیب، بـه عنـوان مهنـدس     مورد نظر طراح از نقشه هاي اجراست و لذا اجراي مهاربندي
 نمایید؟  یک از موارد زیر را اتخاذ می مجري پروژه یا مهندس ناظر، کدام

قه همراه با تيرها مهاربندي طبقه به طب ياعاا ء،الف( معموالً بهتر است براي حصول اطمينان از عدم بروز ناپايداري سازه در حين اجرا
 ها و اعمال بار مرده اجرا گردند. و نبل از اجراي سقف

  ها را اجرا نمود و پس  اند، ابتدا سقف مهاري که براي آن طراحي نشده يب( معموالً بهتر است براي جلوگيري از اعمال بار مرده به اعاا
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  12صفحه  –( 1582مبحث نهم مقررات ملی ساختمان )ویرایش  1-2-5-8مطابق بند 
منظور کنترل و افزايش زمان گيرش سيمان پرتلند، کلينکر آن را به همراه مقدار مناسبي سنگ گچ يا سولفات کلسـيم متبلـور خـام     به

 کنند. )گچ( آسياب مي
برنـد و   کلينکر را پس از خنك شدن به سيلوهاي مخصوص مي ،اوليه ساخت مان در مراحلهت جلوگيري از گيرش سريع سيجدر وانع 

 کنند. پودر مي ،درصد سنگ گچ 3الي  0ه و با افزودن دبه آسياب بررا يا در صورت احتياج مستقيماً آنها 

 6831سال  آزمون 61سؤال )راه و ساختمان(،  6831آزمون سال  7سؤال 

 
 ( پاسخ صحیح است.دگزینه ) -2

  272و  271، 271صفحه  –)مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(  33نشریه  2-5-3مطابق بند 

آن  يکنـواخت يدر  نکهيبدون ا نمود، راکمو مت ختيآن را ساخت، حمل نمود، در نالب موردنظر ر يراحت است که بتوان به يبتن کارا بتن
 :باشد يآن م تيملزم به رعا مانکاريداشته و پ ريز عوامل به يبتن بستگ ييحاصل شود. کارا يرييدر طول مراحل فوق تغ

 اسـتاندارد  در منـدرج  اسـالمپ بـر اسـاس روش    زانيـ دارد. م يبتن ساخته شـده، بسـتگ   ياسالمپ و روان زانيبه م يياراک( اسالمپ: 9
 آب ميـزان  صورت که با افـزايش  د، به اينميزان آب و مقدار سيمان بر ميزان اسالمپ بتن تأثيرگذارن. شود يکنترل م)آزمايش اسالمپ( 

موظف است بتن مـوردنظر را بـر    مانکاريپيابد.  ، اسالمپ بتن کاهش ميمخلوط سيمان، اسالمپ بتن افزايش و با افزايش مقدار مخلوط
 اسالم شان ختن،يکه به هنگام ر ييها . بتندينما هيته يياجرا يها و نقشه يخصوص يشده در مشخصات فن استهخو يها اساس اسالمپ

 يخارج گردند. اضافه نمودن آب برا کارگاه شده و از ياز مصرف آن خوددار ديمردود بوده، با ديبا مشخصات خواسته شده مبابقت ننما
در مشخصـات بـتن    يکلـ  راتييـ امر باعق تغ نيو انجام ا ستيمجاز ن وجه چياخت، به هسفت شده پس از س يها باال بردن اسالمپ بتن

 .شود يم ميتقس يشل و آبک ،يريگروه سفت، خم 4اسالمپ و نوچ کاربرد، بتن به  زانيم ساخته شده خواهد شد. بسته به
 اديـ ز يبـا نرمـ   مانيسـ  اخـتالط آنهـا اسـت.    يهـا  تو نسـب  يمصالح مصـرف  حيبتن، انتخاب صو ييعوامل مهم در کارا گرياز دمصالح مصرفي: ( 0

نسـبت بـه شـن و ماسـه شکسـته اسـت و شـن و ماسـه          يشتريبيي کارا يگردگوشه دارا يعي. شن و ماسه طبشود يبتن م ييباعق باال بردن کارا
مناسـب از عوامـل    يلح سـنگ در هـر صـورت مصـا    .باشـد  يم يمکعبريغ يها مشابه با دانه تيوضع به نسبت يشتريب تياولو يدارا يشکسته مکعب

 .آن اندام شود انتخاب و دستورات دستگاه نظارت نسبت به نامه ضواب  آيينبا توجه به  ديو با شود يبتن موسوب م ييکارا مهم در
 نيـ ف امصـر  زانيـ م . نـوچ و شود ياستفاده م ياز مواد افزودن ن،يمع مانيبتن با نسبت آب به س ييباال بردن کارا يبرا( مواد افزودني: 3

 يمصرف مواد افزودن زانيخواهد بود. نوچ و م سازنده کارخانه يها و دستورالعمل يخصوص يمشخصات فن ،نامه ضواب  آيينمواد مبابا 
 .دستگاه نظارت برسد دييبه تأ ديبا
بـتن و   خـتن ير مـر در ا يمخلوط بتن به هنگام ساخت، باعق بروز اشکاالت يشده برا نييدرجه حرارت تع تيعدم رعادرجه حرارت: ( 4
 يزير بتن"و  "گرم يدر هوا يزير بتن"خصوص در نامه ضواب  آيين تيرو رعا نيآن خواهد شد. از ا يها يژگيدر و يجد راتييتغ تاًينها

 .است يالزام "سرد يدر هوا

 6836آزمون سال  3سؤال 

 
 صحیح است. گزینه )ب( پاسخ -1

  211صفحه  –)مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(  33نشریه  1-4-5-3مطابق بند 

 از جمله: .است يالزام مانکاريپ توس  آنها تيبتن مؤثر خواهد بود که و رعا ييدر مقاومت نها يعوامل متعدد
نسبت آب به سيمان  W C :بـا افـزايش نسـبت آب بـه سـيمان      اسـت  مانينسبت آب بـه سـ   ريوت تأثت داًيبتن شد ييمقاومت نها .

 يابد. )افزايش ميزان آب با مقدار سيمان ثابت، يا کاهش مقدار سيمان با ميزان آب ثابت(، مقاومت بتن کاهش مي
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  5-4-11-8مطـابق بنـد   و  68صـفحه   –( 1586جزء )ت( مبحث پنجم مقررات ملی سـاختمان )ویـرایش    1-1-5-91-3مطابق بند 
 124صفحه  –( 1582مبحث نهم مقررات ملی ساختمان )ویرایش 

توان نابل نبول تلقي کرد که نتايج حاصل از يك آزمونه و يا ميـانگين نتـايج حاصـل از دو آزمونـه      هاي غيرآشاميدني را هنگامي مي آب
 متوالي ضواب  مربوطه را برآورده سازد.
کـار بـرد، تنهـا     توان بدون انجام آزمايش، در بتن بـه  ي مشخصي ندارد و تميز و صاف است، ميآبي را که نابل آشاميدن است، مزه يا بو
دهنده نامناسب بودن اين آب براي بتن باشد، که در اين صورت اين آب را نبايد در بتن بکار بـرد.   استثنا آن است که سوابا نبلي نشان

 کار برد که ضواب  زير را برآورده سازند: هتوان در بتن ب آبي که اين مشخصات را ندارد به شرطي مي
9 )PH  باشد. 4/9يا بيشتر از  4آب مصرفي در بتن نبايد کمتر از 
هاي مشابه ساخته  درصد مقاومت نظير آزمونه 18هاي مالت ساخته شده با آب غير آشاميدني حدانل  روزه آزمونه 09و  06( مقاومت 0

 شده با آب مقبر باشد.
)آب غير آشاميدني بيش از يك سـاعت     ه خمير سيمان ساخته شده با( زمان گيرش اولي3 )        بـا زمـان گيـرش نظيـر خميـر سـيمان

 ساخته شده با آب مقبر تفاوت نداشته باشد.
دسـت آمـده از    جه بهدست آمده از آزمايش سالمت سيمان، در آزمونه ساخته شده با آب غير آشاميدني از نتي ( نتيجه انبساط حجم به4

 آب آشاميدني بيشتر نباشد.  هاي نظير ساخته شده با آزمونه
 آور موجود در آب مصرفي از مقادير مجاز بيشتر نباشد. ( هيچ يك از مواد زيان4
 درصد وزن سيمان مصرفي در همان حجم از بتن بيشتر نباشد. 4/0( ميزان چربي معدني آب مصرفي در يك حجم معين از بتن از 6

 آزماون  68ساؤال  )راه و سااختمان(،   6831سال  آزمون 6سؤال ، 6836سال  آزمون 66و  3همین آزمون، سؤال  66سؤال 

 6838سال  آزمون 88 و 63 ، 7سؤال ، 6831سال  آزمون 7سؤال )راه و ساختمان(،  6837سال  

 
 پاسخ صحیح است.گزینه )الف(  -6

  272صفحه  –)مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(  33نشریه  2-5-3مطابق بند 

 :، از جملهباشد يآن م تيملزم به رعا مانکاريداشته و پ ريز عوامل به يبتن بستگ ييکارا
باعـق   اديز يبا نرم مانيس ا است.اختالط آنه يها و نسبت يمصالح مصرف حيبتن، انتخاب صو يياز عوامل مهم در کارامصالح مصرفي: 
نسبت به شن و ماسه شکسته است و شـن و ماسـه    يشتريب ييکارا يگردگوشه دارا يعي. شن و ماسه طبشود يبتن م ييباال بردن کارا
ز مناسـب ا  يدر هر صورت مصالح سـنگ  .باشد يم يمکعب ريغ يها مشابه با دانه تيوضع به نسبت يشتريب تياولو يدارا يشکسته مکعب
آن انـدام   انتخـاب  و دستورات دستگاه نظارت نسبت بـه  نامه ضواب  آيينبا توجه به  ديو با شود يبتن موسوب م ييکارا عوامل مهم در

 .شود
  23صفحه  –)مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(  33نشریه  1-4-2مطابق بند 

و  ييايميشـ  ،يکـ يزيف يهـا  يژگـ يو از ياريو بسـ  دهنـد  يمـ  ليتشک از حجم بتن را 68% ها معموالً حدود سنگدانه ايبتن  يمصالح سنگ
 ها ارتباط دارد. بتن به سنگدانه يکيمکان
  211صفحه  –)مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(  33نشریه  1-4-5-3مطابق بند 

 از جمله: .تاس يالزام مانکاريپ توس  آنها تيبتن مؤثر خواهد بود که و رعا ييدر مقاومت نها يعوامل متعدد
 دسـت آوردن  هـا از عوامـل مهـم در بـه     و حداکثر نبر دانـه  وستهيپ يبند با دانه يانتخاب مصالح سنگنوچ و حداکثر نبر مصالح سنگي: 

با حداکثر نبـر شـن    وستهيپي بند کمتر از دانه يخال يفاا يتر، دارا با حداکثر نبر شن درشت وستهيپ يبند است. دانه يينها مقاومت
 يخال يپر نمودن فاا يبرا مانيبه مالت س يکمتر ازين که نبر شن آن بزرگتر باشد، يمصالح سنگ يبند دانه جهيست. در نتکوچکتر ا

 ثابت، کمتـر  مانيبا توجه به نسبت آب به س ينبر حداکثر شن مصرف ديبا شتر،يب مقاومت به يابيدست يرو برا نيمصالح دارد. از ا نيب
 گردد. دانه، سبب افزايش مقاومت بتن مي ميزان سنگ. از طرفي افزايش شود اريختا

  217صفحه  –)مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(  33نشریه  4-5-4-3جدول  4-5-4-3مطابق بند 

، بر اساس نوچ بتن، ميـزان اسـالمپ مـدنظر، درصـد     مکعبدر متر تريبتن بر حسب ل يآب مصرف يبيتقر زانيممبابا با جدول مذکور؛ 
 شود. واي موجود در بتن و اندازه بزرگترين سنگدانه تعيين ميتقريبي ه

 6831سال  آزمون 62سؤال ، 6836سال  آزمون 7سؤال 
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 گزینه )ج( پاسخ صحیح است. -1

  284و  285صفحه  –)مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(  33نشریه  5-5-3-3مطابق بند 

دور گردش با سرعت  988تا  68د، شو يانجام م کسريدر تراک م يکن ثابت و نسمت در مخلوط ي، نسمتبتن آمادهط چنانچه عمل اختال
 988 از شيگـردش بـ  . باشد شتريدور ب 988 از دينبا . گردش با سرعت اختالطرديشده توس  کارخانه سازنده صورت گ هيتوص اختالط
حداکثر تعداد دور بعد از اضافه کردن آب به مصالح  و قهيدن 18ش حداکثر زمان حمل، رو نيزدن انجام شود. در ا با سرعت هم ديدور با
و  قـه يدور در دن 99 تـا  6 معموالً سرعت اخـتالط، دور خواهد بود.  388 و آب، يسنگ مصالح به مانياضافه کردن س اي مانيو س يسنگ

 .باشد يم قهيدور در دن 6تا  0، زدن سرعت هم
  285 صفحه –)مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(  33نشریه  )ت( 2-5-3-3زء )ت( و جدول ج 2-5-3-3مطابق بند 

 شود. تعيين مي کن دت زمان اختالط با توجه به حجم مخلوطمبا توجه به جدول مذکور، 
  13 صفحه –( 1582ویرایش ) مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (5جزء ) 3-1-8مطابق بند 

نسبت آب بـه  منظور آنکه  ها جلوگيري شود. به تر از بتن معمولي باشد تا از مسدود شدن لوله يد تا حدودي روانشود با بتن که پمپ مي
هـا يـا مـواد     کننـده  روان از مواد افزودني مناسب نظير فوقشونده(  تأمين رواني بتن پم ي )پمپبراي سيمان از حد مجاز باالتر نرود بايد 

 نگهدار استفاده کرد. افزودني آب
  513 صفحه –)مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(  33نشریه  1-11-7-3مطابق بند 

 يچنان انجـام شـود کـه هـوا     ديبا عمل ني. اديمناسب با توجه به نوچ بتن آن را متراکم نما ليبا وسا ديبا مانکاريبتن، پ ختنيپس از ر
بنـابراين   .ديـ نالـب را پـر نما   يايـ زوا هيـ کل تـاً يو نها مدفون نبعات لگردها،يدور م ک ارچهيموبوس داخل بتن تماماً خارج شده و بتن 

 مقاومت بتن گردد. افزايش تواند سبب افزايش وزن مخصوص و در نتيجه لرزاندن بتن تازه )تراکم( مي

 6836سال  آزمون 66سؤال 

 
 ست.( پاسخ صحیح اجگزینه ) -6

  34صفحه  –)مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(  33نشریه  4-2-7-2مطابق بند 
و بـتن   دارنديها پا برابر سولفات در شيو سرباره، کم و ب يو پرتلند روباره، بسته به مقدار مواد پوزوالن يپرتلند پوزوالن مانير دو نوچ سه

 دو نـوچ  نيـ . اتواند بيشتر باشـد(  )بنابراين مقاومت نهايي سيمان پوزوالني مي رددا يکمتر يريساخته شده با آنها خلل و فرج و نفوذپذ
مقاومـت اوليـه   بنـابراين  ) کمتر است زيآنها ن ي )هيدراسيون(ريآبگ يبوده و گرما رتريرگيد يپرتلند معمول مانيبا س سهيدر مقا مانيس

 .سيمان پوزوالني کمتر است(

 مراجعه نمایید. اه و ساختمان()ر 6831سال  آزمون 6به پاسخ سؤال   

 
 گزینه )الف( پاسخ صحیح است. -1

  32و  31صفحه  –)مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی(  33نشریه  1-2-7-2مطابق بند 

 انواع سیمان پرتلند عبارتند از:
 هـا، نبعـات   آرمـه، پـل   بـتن  يهـا  ساختن اسـکلت  رينظ يو عموم يمعمول يدر کارها ي،تلند معمولپر مانيس( يا 9)تيپ  9سيمان نوچ 

 .شود يمصرف م، ندارد ا وجوده که امکان حمله سولفات ييها ساختمان يها، اندودها و پ مالت ها، ابانيآرمه، جدول خ بتن ساخته شيپ
 ينـ يرزميکه آب ز يموارد تر است و در مقاوم يمعمول مانيها از س سولفاتدر برابر حمله  ،اصالر شده مانيس ( يا0)تيپ  0سيمان نوچ 

اسـت، در   يمعمـول  مانيکمتر از سـ  يريگ هنگام آب مانيس نوچ نيا يي. به عالوه چون گرمازاشود يسولفات است مصرف م يکم يحاو
 .رسد يبه مصرف م زين گرمي در هوا يزير و بتن (ميجس) ميحج يها يزير بتن

بخواهنـد   ايـ  رديـ گ صورتي زير کوتاه بعد از بتن يمدت ديبا يکه بارگذار يرا در موانع ريزودگ يليخ مانيس ا( ي3)تيپ  3سيمان نوچ 
 .رسانند يسرد به مصرف م يدر هوا يزير به هنگام بتن ايها را زودتر بردارند  نالب

 .رسد يم در فصول گرم به مصرف ژهيبه و ميحج يها يزير کم حرارت غالباً در بتن مانيس ( يا4)تيپ  4سيمان نوچ 
 .باشد مناسب استا ه سولفات حمله در معرض داًياز ساختمان که شد ييها مصرف در بخش يضد سولفات، برا مانيس ا( ي4)تيپ  4سيمان نوچ 

 6831آزمون سال  61ال سؤ، 6836آزمون سال  1سؤال 

 


