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قبل از احداث یک شهرک سالمت در کرمان، قرار است تعدادی گمانه جهت شناسایی زمین شهرک   - 1
متر است و زمین در  0022حفر شود. با توجه به اینکه بزرگترین بُعد زمین در این شهرک سالمت، 

کوهستانی واقع شده است، حداقل چه تعداد گمانه برای شناسایی ژئوتکنیکی الزم کنار یک منطقه 
 است؟

 1)20   0 )28   8 )28   8 )20 
 28بنابراین در کل  0022÷82=2838متر یک گمانه الزم است.  82با توجه به اینکه الیه بندی زمین پیچیده است هر  

 صحیح است. 8گمانه الزم داریم.گزینه 
 ضروری زیر حدیهای حالت از کدامیک کنترل نگهبان، سازه عنوان به وزنی یوارهاید طراحی در  - 0

 باشد؟نمی
 نگهبان دیوار پی باربری ظرفیت کنترل (0    لغزش کنترل (1

 نگهبان دیوار صلبیت کنترل (8   کنترل نشست کنترل (8
  برای طراحی دیوارهای وزنی باید حالت های حدی زیر کنترل شود:83صفحه 1-8-0-7بند : 

کنترل سازه ای  -0بررسی پایداری کلی دیوار  -8تامین ظرفیت باربری پی زیر دیوار -8مقابله با واژگونی  -0مقابله با لغزش -1
 صحیح است. 8گزینه  .کنترل نشست -3دیوار در برابر خمش و برش 

 ستمسی از استفاده )امکان کرد؟ استفاده توان نمی دیوار پشت ریزیخاک برای مصالح، نوع کدام از - 8
 نیست( فراهم زهکشی

1) SP  0) GC  8 )GP  8 )GW 

  بهترین نوع مصالح برای خاکریزی، خاک های 84صفحه  7-0-7بند :SW , GP , GW   وSP  . می باشند 
استفاده کرد که بتوان از سیستم های زهکشی مناسب استفاده و خاک را   SCو  SM , GC , GMتوان از خاک های  در صورتی می

 صحیح است. 0گزینه  همواره در شرایط غیر اشباع و رطوبت کم نگه داشت.
 از کدامیک. است گرفته قرار اسکلتیبی ییبنا ساختمان متر 8 عمق به گودی مجاورت در  - 8

  است؟ صحیح گود و ساختمان این مورد در زیر هایعبارت
 . نیست الزامی ساختمان و گود پایش و زیاد گود خطر ،حساس ساختمان (1
 .است الزامی ساختمان و گود پایش و زیاد گود خطر حساس، ساختمان (0

 . نیست الزامی ساختمان و گود پایش و معمولی گود خطر حساس، بسیار ساختمان (8
 .است الزامی ساختمان و گود پایش و زیاد بسیار گود خطر حساس، بسیار ساختمان (8
  ارزیابی می شود . چنانچه  "ساختمان حساس": هرگونه ساختمان در مجاورت گود به عنوان  12صفحه 7-8-8-8-7بند

 .ارزیابی می گردد "ساختمان بسیار حساس"، به صورت ی یکی از مشخصات دو بند زیر باشدساختمان فوق دارا
 ساختمان بدون اسکلت و یا هر گونه  ساختمان با نشانه آشکار عالئم فرسودگی و ضعف زیاد در باربری . –الف 
ساختمان هایی که به دلیل ارزش فرهنگی ، تاریخی و یا حساسیت کارکرد و یا علل دیگر وقوع هرگونه نشست و تغییر شکل  -ب  

 در آن ها با خسارات زیادی همراه است .
 در اطراف گود سازه بسیار حساس باشد ، خطر گود همواره بسیار زیاد در نظر گرفته می شود .در صورتی که -

 صحیح است. 8گزینه 
 کرد؟ تلقی موقت توانمین را گودبرداریکدام گزینه  در  - 0
 باشد. ماه 12 زمان گودبرداری مدت (0 باشد. ماه 18 گودبرداری زمان مدت (1
 باشد. ماه 8 زمان گودبرداری مدت (8  باشد. ماه 2 زمان گودبرداری مدت (8
  در صورتیکه در گودبرداری نیازی به سازه نگهبان نباشد تحلیل پایداری با روش های تعادل حدی 14صفحه 0-0-8-8-7بند :

و براساس روش تنش مجاز انچام می گیرد. در این روش حداقل ضریب اطمینان به شرط موقت بودن گود )کمتر از یک سال( به 
 صحیح است. 1تواند از حاالت حدی استفاده نماید.گزینه باشد. البته طراح در این حالت نیز نمی 8-8-7ح جدول شر
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 در چه خاک هایی می توان استفاده کرد؟ گمانه برای حفاری دورانی روشاز   - 3
 قابل قبول است. چسبیدههای خاک درفقط  (1
 .دار قابل قبول است الیهای خاک درفقط  (0
 در خاک ماسه و سنگ ضعیف قابل قبول است.فقط  (8
 در تمام خاک ها حتی در زیر سطح آب قابل قبول است. (8
  نمونه اخذ برای ولی ، است قبول قابل آب سطح زیر در حتی ها خاک تمام در دورانی : حفاری8، مورد 10صفحه  8-8-0-7بند 

 صحیح است. 8شود.گزینه  محدود مته فشار و دوران سرعت باید چسبنده خاک در  نخورده دست
 . باشدمی زنی انهمگ به نیاز عدم شرایط جزء زیرهای گزینه از کدامیک - 7
 . باشد طبقه 0 حداکثر و متوسط یا کم اهمیت با ساختمان مربع متر 822 تا 002 بین ساختمان اشغال مساحت (1
 . باشد طبقه 8 حداکثر و کم اهمیت با ساختمان مربع متر 822 از کمتر ساختمان اشغال مساحت (0
 . باشد طبقه 0 حداکثر و کم اهمیت با ساختمان مربع متر 802 از کمتر ساختمان اشغال مساحت (8
 .باشد طبقه 8 حداکثر و متوسط یا کم اهمیت با ساختمان مربع متر 822 از کمتر ساختمان اشغال مساحت (8

  از کمتر اشغال مساحت با و طبقه 8 حداکثر با و متوسط اهمیت با یا کم اهمیت با نظر مورد : ساختمان3صفحه  1-0-0-7بند 
 صحیح است. 8گزینه  .باشد مربع متر 822

 باشد: مترسانتی 20 خاکریز ضخامت اگر  - 2
 . باشدمی شده تأیید گزارش به نیاز باشد هرچه خاکریز ضخامت پی بستر زمین تسطیح و سازیآماده برای (1
 شده تأیید گزارش به نیازیباشد،  درصد 22 حداقل معادل تراکماگر  پی بستر زمین تسطیح و سازیآماده برای (0

 . باشدنمی
 مایشآز از که حداقل تراکم داشتن و نیست شده تأیید گزارش به نیازی پی بستر زمین تسطیح و سازیآماده برای (8

 کند.کفایت می آمده دست به معتبرهای نامه آیین با مطابق شده اصالح پراکتور
 به یدنرس و نیست شده تأیید گزارش به نیازی شود ریخته الیه دو پی اگر در بستر زمین تسطیح و سازیآماده برای (8

 .باشدمی کافی معتبرهای نامهمطابق آیین شده اصالح پراکتور آزمایش از آمده دست به تراکم درصد اکثرحد

  شده تایید گزارش به نیازی باشد متر سانتی 82 از کمتر کننده پر خاکریز قسمت عمق : اگر13صفحه  2-0-8-7بند 
 عتبرم های نامه آیین با مطابق شده اصالح پراکتور آزمایش از آمده بدست تراکم درصد حداقل به رسیدن و باشد نمی

 .باشد می کافی
 صحیح است. 3گزینه 

 است؟ صحیح زیرهای گزینه از کدامیک سازیپی عملیات از ، قبلدر مورد نشست خاکریزی  - 4
 .دارند سازه و خاکریز وزن اثر بر طبیعی زمین نشست در تاثیری خاکریزی وزن اثر در خاکریزی نشست (1
 .نیست خاکریز وزن از ناشی نشست گرفتن نظر در به لزومی (0
 .گرفت نظر در طبیعی زمین نشست درصد 02 را خاکریز وزن اثر در مهندسی خاکریزی نشست است الزم (8
 ریزخاک وزن اثر بر طبیعی زمین نشست بر افزون خاکریز وزن اثر در مهندسی خاکریزی تخمینی نشست است الزم (8

 .شود گرفته نظر در سازه و
  بر طبیعی زمین نشست بر افزون ، خودش وزن اثر در مهندسی خاکریزی نشست : تخمین13صفحه  0-0-8-7بند 

 است. ضروری سازه و خاکریز وزن اثر
 صحیح است. 4گزینه 

طراح ساختمان  بر عهده مهندسدر کدامیک از موارد زیر، ت طراحی گودبرداری مسئولی  - 12
 ؟ستنی

 متر از تراز صفر 12( در گودبرداری با شیب پایدار و عمق 1
 متر از تراز صفر 2( در گودبرداری با شیب پایدار و عمق 0
 رس دار.های ( در گودبرداری خاک8
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 متر از تراز صفر 330گودبرداری با دیوار قائم به عمق ( در 8
  14صفحه 4-8-8-8-7بند: 

 ارزیابی خطر گود با شیب پایدار 0 – 8 – 7جدول 
گود گود عمق   خطر 
ز   معمولی متر 9کمتر ا

اد متر 02تا  9بین  ی  ز

اد متر 02بیش از   بسیار زی

 مهندس عهده بر گودبرداری طراحی مسئولیت باشد، معمولی 0-8-7 و 1-8-7 جداول با مطابق گود خطر که صورتی در
 .ایدنم استفاده ذیصالح متخصص یک از گود پایدارسازی در طراح مهندس شود می توصیه البته. است ساختمان طراح
 صحیح است. 1گزینه 

های ریزدانه در خاکفاصله زمانی مناسب از کوبش اولیه شمع برای آزمایش کوبش مجدد   - 11
 است. ..........و در خاک های دانه ای حداقل  ..........حداقل 

 یک شبانه روز - ( دو هفته0 یک شبانه روز – ( یک هفته1
 دو هفته - یک شبانه روز( 8 یک هفته - یک شبانه روز( 8

  فاصله زمانی مناسب از کوبش اولیه شمع برای آزمایش کوبش مجدد به شرایط زهکشی  30صفحه  0-0-2-3-7بند :
 ساعت و در خاکهای ریزدانه حداقل یک هفته الزم خواهد بود . 08خاک بستگی دارد که در خاکهای دانه ای حداقل 

 صحیح است . 1گزینه  
 .... باشد نباتی خاک درصد 830 دارای پی زیر خاک در که صورتی در  - 10

 .شود سیمان تزریق مناسب عمق تا پی زیر خاک در باید (1
 .شود استفاده نباتات رشد امکان عدم جهت ،استاندارد شیمیایی مواد از باید (0
 .یابد افزایش حدود درهمان پی زیر مگر بتن ضخامت باید (8
 .شود برداشته نباتی خاک پی، احداث از ( باید قبل8

  از قبل است الزم باشد درصد 8 از بیش پی زیر خاک در موجود نباتی خاک میزان : چنانچه10صفحه  8-0-8-7بند 
 .شود برداشته فوق خاک ساختگاه سازی آماده مراحل در و پی احداث
 صحیح است. 4گزینه 

 ست؟اهای زیر برای گرفتن گمانه برای شناسایی ژنوتکنیکی زمین قابل قبول کدامیک از روش  - 18
 سنگ ( حفاری شستشویی در مخلوط شن و ماسه بدون قلوه1
 ( حفاری با اوگر با میله توپر در خاک چسبنده و دیوار گمانه پایدار0
 هاگیری پیوسته در خاک و سنگ برای توصیف الیه( حفاری دورانی با مغزه8
 ( هر سه مورد8

  10صفحه  8-8-0-7بند: 
 و رس و همچنین مخلوط شن و ماسه بدون قلوه سنگ قابل قبول است. ( حفاری شستشویی در ماسه و الی0
 ( حفاری با اوگر فقط در خاک چسبنده که دیواره گمانه پایدار است قابل قبول است .8
 ( حفاری دورانی با مغزه گیری پیوسته در خاک و سنگ برای توصیف الیه ها قابل قبول است .0

 صحیح است . 4گزینه  
 ارتباط با پی های سطحی صحیح است؟کدام گزینه در   - 18

 .برابر عرض آن باشد 8حداقل باید ( عمق پی 1
 ( باید بر روی الیه باربر مناسب طبیعی و یا خاک بهسازی شده اجرا شوند.0
 برابر عرض آن باشد. 0عمق پی باید حداقل ( 8
 متر باشد. 238عمق پی باید حداقل ( 8



  گروه آموزشی روبون -  ویژه عمران – 7آزمونک جامع مبحث 

در آزمون های نظام مهندسی 0808مبتکر روش تضمینی گروه آموزشی روبون،   

 آزمونک اول
دقیقه 06زمان آزمون  79ویژه آزمون اردیبهشت    

  متر باشد . 230: عمق پی حداقل باید  88صفحه  1-1-7-8-7بند 
 .شوند اجرا شده بهسازی خاک یا و طبیعی مناسب باربر الیه روی بر : پی باید 88پ صفحه  0-1-7-8-7بند 
 .باشد پی عرض برابر سه از کمتر پی عمق که شودمی گفته هاییپی : پی سطحی به 1الف صفحه  0-8-1-7بند 

 صحیح است . 0گزینه  
با توجه ساخته شود. دره مربع، در نزدیکی یک  متر 2228 سطح اشغال بیمارستانی با قرار است  - 10

 ؟ چند عدد است این پروژههای  حداقل تعداد گمانهمتری برای این پروژه،  00به گودبرداری 
 1)2   0 )11   8 )4   8 )10 
  داریم: 4و  2صفحه  0-8-8-0-7بند 

با گود   ◄ دره(نزدیکی یک الیه بندی پیچیده ) ◄اهمیت زیاد  ◄ متر است 1222مساحت( که بیش از  =0222)چارت(: )
 2+0+1=12  ◄متر هم یک عدد  1222تعداد گمانه =  سه عدد بعالوه هر ◄ متر 00 برداری

 صحیح است. 8گزینه 
مق ع اگر ظرفیت باربری زمین و گسیختگی برشی خاک زیر پی تعیین کننده باشد، حداقل  - 13

 0300 نوارها فاصله که متر 12×  130به ابعاد پی نواری  با ،متر 12عرض  هب گمانه برای یک ساختمان
 چقدر است؟حدوداً است،  متر
 متر 82( 8  متر 12( 8  متر 02( 0  متر 10( 1 

 صحیح است. 8گزینه 
 یساختمانبرای عدم لزوم شناسایی های ژئوتکنیکی پیش از عملیات کدام گزینه شرط الزم   - 17

 ست ؟ا
 .متر باشد 0( در طراحی و اجرای ساختمان نیاز به گودبرداری به میزان کمتر از 1
 تعداد ساختمان ها زیاد نباشد .( 0
 .مترمربع باشد 822ساختمان مورد نظر با مساحت اشغال کمتر از  (8
 همه موارد (8
  3صفحه  0-0-7بند 

 صحیح است. 8گزینه 
ساخته شود. در صورتی که حداقل بر روی زمینی سخت مقرر است یک ساختمان مسکونی   - 12

 .متر است( 3)عمق الیه سخت  یک گمانه الزم باشد، حداقل عمق آن گمانه چند متر است؟
1)8  0)8     8 )3     8 )7 
  متر در الیه سخت پیش رفت 8حداقل باید   11صفحه  1-0-8-0-7بند 

 است.صحیح  1گزینه 
در یک پروژه که در کنار یک ایستگاه آتش نشانی قرار دارد، برای گودبرداری )نوع خاک،   - 14

 متر طبقه بندی خطر گود کدام است؟  0متوسط( با عمق 
 ( بسیار زیاد8   ( متوسط8   ( زیاد 0  ( کم 1
  د همواره بسیار زیاد در :در صورتی که در اطراف گود سازه بسیار حساس باشد ، خطر گو 12صفحه 7-8-8-8-7بند

 شود .   دقت شود عمق در اینجا انحرافی بود .نظر گرفته می
 صحیح است. 8گزینه 

ها الزم از گود برداری نوعدر کدام های اطراف گود و دیواره تفسیر و پایش دقیق رفتار سازه  - 02
 است؟

 ( گودبرداری با خطر زیاد 1
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در آزمون های نظام مهندسی 0808مبتکر روش تضمینی گروه آموزشی روبون،   

 آزمونک اول
دقیقه 06زمان آزمون  79ویژه آزمون اردیبهشت    

 ( در تمام گودها0
 ( گودبرداری با خطر متوسط و زیاد 8
 ( گودبرداری با خطر بسیار زیاد8
  در گودبرداری ها با خطر بسیار زیاد الزم است رفتار سازه ها و دیوار گود مورد پایش دقیق  01صفحه  8-8-7بند :

 .قرار گردد و نتایج پایش بطور منظم تفسیر شده تا در صورت نیاز اقدامات اصالحی انجام پذیرد
 صحیح است. 8گزینه 

سیستم های متشکل از یک سر مهاری، یک طول ثابت مهاری که طول آزاد مهاری ندارند به   - 01
 نام ............... معروف هستند.

 میخ مهاری( 8  سازه نگهبان خرپایی( 8  بندهاپشت( 0  تیرهای مرکب( 1
  صحیح است. 8گزینه  میخ مهاریتعریف  :83صفحه  1-3-0-7بند 

شود اگر از روش مهاربندی بصورت موقت استفاده می گودبرداری یک پروژه ساختمانی،در   - 00
عدد بوده و شناخت و تجربه از خاک و مهار در نزدیکی کارگاه مورد نظر  0222تعداد کل مهارها 

 وجود داشته باشد،حداقل چه تعداد از مهارها تحت باید آزمایش شوند؟
 درصد بار طراحی 102اقل عدد مهار برای حد 022( حداقل 1
 درصد بار طراحی 100عدد مهار برای حداقل  002( حداقل 0
 درصد بار طراحی 102عدد مهار برای حداقل  0022( حداقل 8
 درصد بار طراحی 100عدد مهار برای حداقل  022( حداقل 8
  ارجاع به سوال قبل 82صفحه   2-0-7جدول : 

2220 × 𝟎/𝟎𝟓 = 𝟐𝟓𝟎 
بار طراحی آزمایش  % 100از  % 102توان بجای : در صورتی که مهار بصورت موقت استفاده شود می 82صفحه  1-8-3-0-7بند 

 صحیح است 0انجام شود.گزینه 
های آزمایشی مقدار بار اگر براساس انجام آزمایش بارگذاری فشاری استاتیکی بر شمع  - 08

به  kNها بر حسب به دست آمده باشد، حداکثر بار مجاز این گونه شمع kN 822گسیختگی برابر 
 تر است؟های زیر نزدیککدامیک از گزینه

1 )102   0 )100   8 )112   8 )122 
  31صفحه  0-1-7-3-7بند : ( از تقسیم بار نهایی𝑸𝒖𝒍𝒕( بر ضریب اطمینان، بار مجاز )𝑸𝒂𝒍𝒍𝒐𝒘.حاصل می گردد ) 

𝑸𝒂𝒍𝒍𝒐𝒘 =
𝑸𝒖𝒍𝒕

𝑭. 𝑺.
=

𝟒𝟎𝟎

𝟐. 𝟐
= 𝟏𝟖𝟐 𝑲𝑵 

 بدست می آید: 30صفحه  1-3-7از جدول  (.F.Sمقدار ضریب اطمینان )
 صحیح است. 1حداقل ضریب اطمینان شمع در شرایط استاتیکی گزینه  1-3-7جدول 

متر،در صورتیکه به خاک سخت یا سنگ سانتی 23های آزمایشی به قطر به منظور اجرای شمع  - 08
های حفاری آزمایش،حداقل تا چه میزان زیر نوک شمع باید ادامه سالم برخورد نشود،عمق گمانه

 پیدا کند ؟
 مترسانتی 22( 8   متر 038( 8   متر0(0  متر130( 1
   ر اطراف نوک شمع :عمق گمانه های حفاری آزمایش باید به حدی باشد که نسبت به شرایط د 30صفحه  0-8-2-3-7بند

برابر قطر شمع زیر نوک شمع ادامه یابد ، مگر آنکه در عمقی  8اطمینان کافی حاصل گردد . این بررسی ها باید تا عمق حداقل 
 کمتر به سنگ سالم و یا خاک سخت برخورد شود

 8×233=038ع باید ادامه پیدا کند.  برابر  قطر شم 8مطابق بند فوق حداقل تا 
 است.صحیح  8گزینه 
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در آزمون های نظام مهندسی 0808مبتکر روش تضمینی گروه آموزشی روبون،   

 آزمونک اول
دقیقه 06زمان آزمون  79ویژه آزمون اردیبهشت    

 ابعاد با سطحی نوع از هاپی. است گردیده طراحی دار شیب زمین یک باالی در ساختمان یک  - 00
 ارتفاع و افقی طول که است ایگونه به زمین شیب. است 130 زمین سطح تا آنها کف عمق و 82*82

 - شیب لبه به نزدیک ردیف در) ساختمان اینهای پی مرکز. است متر 8 و 8 ترتیب به آن قائم
ری و پایدا کنترل برای دقیق تحلیل به نیازی تا گیرد قرار شیب لبه از - X) ایفاصله چه در حداقل

 تغییر شکل پی نباشد؟

 
 متر 830( 8  متر  830( 8  متر 831( 0  متر 0( 1

  پی لبه از قائم 1 به افقی 0 شیب با که خطی گیرد می قرار شیب باالی در پی که ، مورد ب: زمانی88صفحه  8-1-7-8-7بند 
 .شود انجام پی شکل تغییر و پایداری دقیق تحلیل که آن مگر ، کند برخورد شیب سطح با نباید گذرد می

Xmi n=([(8-130)*0]-8)+230B=0+130=830 m   صحیح است. 8گزینه 
 مجاز اولیه یکنواخت پی نواری روی خاک ماسه ای چند میلی متر است؟ نشست  - 03

1)00  0 )80  8)02  8)02 
  02صفحه  0-8-7جدول  : 

 مقادیر اولیه نشست مجاز تحت بارگذاری استاتیکی 0 – 8 – 7جدول 

 نوع پی خاک
 نشست مجاز )میلی متر(

 یکنواخت غیریکنواخت

 ماسه
 00 02 منفرد و نواری

 02 02 شبکه ای و گسترده

 رس
 30 00 منفرد و نواری

 122-30 00 شبکه ای و گسترده
 است.صحیح  1گزینه 

حداقل ضریب اطمینان بیرون کشیدن مهار مسلح کننده ها برابر .............. و ضریب اطمینان   - 07
 اتصال بین مهار و نمای خاک مسلح برابر ........... می باشد.

1)0 - 0  0 )130 - 130  8 )130 - 0  8)130 - 130 

  شوند انتخاب 5/2 تا 5/1 بین باید ها کننده مسلح کششی تنش اطمینان ضریب حال هر : در33صفحه  3-1-5-5-9بند. 
 صحیح است. 4گزینه 

 


