
 21آزمونک مبحث             موسسه روبون

دقیقه( 20)زمان پیشنهادی    

 
 ؟است ترنزدیک مقادیر زیر از کدامیک به روزه 28 بتن مقاومت افزایش ضریب انفجاری، مقاوم بتنیهای سازه در (1

1 )1.26    2 )1.00   3 )1.10   4 )1.21 
 متر برحسب ضخامتی، چه از عبور توان و بوده متر چند خاک درون در مدرنهای بمب نفوذی قدرت ترتیب، به (2

 هستند؟ دارا را مسلح بتنهای الیه در
  6 از بیش و 30 از بیش (2    6 از بزرگتر و 34 حداکثر (1

 4 از کمتر و 20 حداکثر (4    4 از بزرگتر و 23 حداکثر (3
هنگامی که موج انفغجار به صورت افقی حرکت می کند، بازتاب  با سقف با شیب کمتر از .......... درجهدر ساختمان  (3

 رخ نخواهد داد.
1) 5   2) 10  3) 15    4) 20 

 انفجار برابر در مقاوم فوالدیهای سازه طراحی برایst52 شده نورد ساختمانی فوالد طرح دینامیکی تسلیم تنش (4
 است؟ ترمگاپاسکال نزدیک حسب بر زیر مقادیر از کدامیک به خمشی لنگر برای

1 )358   2 )400   3 )450   4 )500 
 مواد شیمیایی واکنش از ناشی) انفجار فشار باشد،می متر 3 طبقه هر ارتفاع که طبقه ده ساختمان یک در (5

  است؟ سوم طبقه در فشار برابر چند دهم طبقه در( منفجره
 برابر 2 (4   برابر 0.1( 3   نصف -2  ( یکسان1

 میزان تحمل شتاب هواساز با ایجاد حداقل آسیب بعه کدام گزینه نزدیک تر است: (6
1) 4.5 g    2) 10 g  3) 8 g    4) 4 g 

 های زیر برای حفظ ایمنی صحیح است؟دامیک از گزارهک (7
 متر از لبه مجاور معابر و حیاط قرار گیرند. 3( تأسیسات مستقر در بام باید به فاصله کمینه 1
 واحد مسکونی باید دارای حداقل سه ورودی و سه خروجی مجزا باشد. 200( محوطه هر مجموعه زیستی با بیش از 2
 شیب داشته باشند. %8توانند حداکثر فضای محوطه می( شیب راهه ها در 3
 متر باشد. 10متر باید حداقل  30( حریم آوار ساختمانی به ارتفاع 4

 های زیر برای حفظ ایمنی صحیح است؟دامیک از گزارهک (8
 به تنهایی مصالح مناسبی برای سازه انفجاری می باشد.بتن غیر مسلح،  (1
 واحد مسکونی باید دارای حداقل دو دروازه باشد. 150محوطه هر مجموعه زیستی با بیش از  (2

 ایجاد پنجره در دیوارهای مقابل انفجار ممنوع است. (3

 بلوک است. 2طبقه به باال و بیش از  5مجتمع مسکونی شامل مجموعه مسکونی با تعداد بلوک ساختمانی  (4
 ها صحیح است؟مورد ظرفیت فضای امن ساختمان های زیر درکدامیک از گزینه (9

 مترمتربع است. 500دانش آموز معادل  4000( فضای امن مورد نیاز برای یک مرکز آموزشی با 1
 متر است. 1000مترمربع معادل  10000( فضای امن موردنیاز برای یک انبار با مساحت 2
 باشد.مترمربع می 600ترمربع معادل م 5200دنیاز برای یک فروشگاه با مساحت ( فضای امن مور3
 مترمربع است. 2000نفر معادل 2000( فضای امن مورد نیاز برای یک مرکز اداری با 4

 برای بارگذاری دینامیکی مناسب است:کدام نوع میلگرد  (10
1) S500   2) S520   3) S400   4) S340 

 


