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                    میلیمتر کدام است؟ 150مدت زمان مقاومت در برابر آتش برای عایق بودن دالی با سرستون و به ضخامت  -1

دقیقه 120(4دقیقه           90(3دقیقه           60(2دقیقه           30( 1  

 

درصد وزنی اندازه گیری 3در آب موجود در خاک  4SOباشد و مقدار  0.4برابر در صورتی که نسبت آب به مواد سیمانی  -2
شده باشد، برای یک شمع بتنی که در این خاک، اجرا می شود، شرایط محیطی از نظر سولفاتی منطبق بر کدام یک از گزینه 

 های زیر است؟

 حمالت سولفاتی متوسط (2( حمالت سولفاتی کم     1

 (حمالت سولفاتی شدید4(حمالت سولفاتی خیلی شدید     3

 

 میلیمتر چقدر است؟ 16قطر فک خمشی برای آرماتوری با قطر اسمی  -3

 میلیمتر 108(4میلیمتر           112(3میلیمتر           96( 2میلیمتر            48(1

 

 در تیرها مجاز نیست؟استفاده از کدام گروه میلگرد زیر  -4

 میلیمتر 34(میلگرد ها با قطر بیشتر از 2     34(میلگرد ها با قطر کمتر از 1

 درصد بیشتر از میلگرد منفرد20تایی با طول گیرایی 3(میلگرد های گروه های 3

 تایی با طول گیرایی مساوی میلگردمنفرد 2(میلگرد های گروه های4

 

 

 مشخصات مورد توجه درشت دانه ها در سنگدانه بتن نیست؟ کدام یک از گزینه های زیر از -5

 (واکنش زایی با قلیایی ها4(ناخالصی های عالی     3(مقاومت سایشی     2(مواد زیان آور     1
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از  mm500*500    برای میلگرد های طولی یک عضو فشاری در یک ساختمان بتن آرمه بار شکل پذیری کم با ابعاد مقطع -6
)سه میلگرد در هر وجه( استفاده شده است. بدون توجه به نیروی برشی عضو، کدام یک از خاموت گذاری زیر قابل  8      20

  قبول تلقی میشود؟

1)mm c/c 400@10       2)mm c/c 250@8      3)mm c/c 300@10       4)mm c/c 300@12          

در اتمام اجرای اسکلت، نسبت به بتن ریزی تیرهای اصلی اقدام نماید. در مجری یک ساختمان میخواهد برای تسریع -7
صورتیکه ستونهای نگهدارنده دال تازه بتن ریزی شده و هنوز حالت خمیری دارند. کدام یک از گزینه های زیر در این ارتباط 

 صحیح است؟

ی به ستونها وارد نشود، میتوان تیر را بتن ریزی ( چنانچه قالب بندی تیر به نحوی انجام شده باشد که با بتن ریزی، فشار1
 کرد.

 ( مادام که اعضای قائم نگهدارنده دال حالت خمیری دارند نباید دال بتن ریزی شود.2

 ( بتن ریزی تیر را به شرطی میتوان انجام داد که تا حصول مقاومت کافی در ستونها از باز کردن قالبها اجتناب نمود.3

 ناظر، میتوان تیر را بتن ریزی کرد. ( در صورت صالحدید4

باتوجه به اینکه دستگاه نظارت  mm 500*450حداکثر انحراف موقعیت میلگرد ها در یک ستون بتن آرمه به ابعاد مقطع -8
 محدوده رواداری ها را مقرر نکرده باشد برابر است با:

1 )mm 25±          2 )mm 8±          3 )mm 13±          4 )mm 10± 

 از آرماتور های برشی گل میخ سردار کدام است؟ضوابط استفاده -9

 برابر سطح مقطع گل میخ باشد. 10( مساحت سطح سرگل میخ باید حداقل 1

 مگا پاسکال باشد. 320( مقاومت تسلیم مشخصه گل میخ باید حداقل 2

 برابر سطح مقطع گل میخ باشد. 20(مساحت سطح سرگل میخ باید حداقل 3

 مگا پاسکال باشد. 250مقاومت تسلیم مشخصه گل میخ باید حداقل ( 4

 کدام نیازمند نظارت مداوم در سازه بتنی نیست؟ -10

 (آرماتور گذاری در قابهای خمشی شکل پذیر2(بتن ریزی و جا دادن بتن     1

 (کاشتن مهار چسبی برای مقابله با کشش دائم4(روش عمل آوردن بتن        3
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 که در عرض چرخه های یخ زدن و آب شدن قرار دارد کدام است؟ 2XFTرده بتن مصرفی بتن با رده  حداقل -1

1) 20 C              2)   25C              3) 30  C              4) 35C 

 

 

 رعایت ضوابط اجرای بتن در هوای سرد الزام آور است؟در چه شرایطی  -2

( دمای محیطی 3درجه سیلسیوس            10( دمای محیطی کمتر از 2درجه سیلسیوس      5(دمای محیطی کمتر از 1
 درجه سیلسیوس   11( دمای محیطی کمتر از 4درجه سیلسیوس      7کمتر از 

 

 

 حداقل قطر داخلی خم آرماتور سیمی جوشی که به عنوان خاموت به کار میرود چقدر است؟-3

 میلیمتر باشد. 6برابر قطر سیم برای سیم های با قطر بیش از  4اید کمتر از (نب1

 میلیمتر باشد.            6برابر قطر سیم برای سیم های با قطر بیش از  2( نباید کمتر از 2

 میلیمتر باشد.            8برابر قطر سیم برای سیم های با قطر بیش از  4( نباید کمتر از 3

 میلیمتر باشد.  8برابر قطر سیم برای سیم های با قطر بیش از  2تر از ( نباید کم4

 

 کدام یک از آبها با مشخصات زیر برای بتن سازی مناسب است؟ -4

1 )PH  و میزان قلیاییت  6آب برابرPPm 1500 

2)  PH و میزان قلیاییت  4.5آب برابرPPm 600 

3 )PH  و میزان سولفات  5.5آب برابرPPm 3500 

4 )PH  و میزان سولفات  8آب برابرPPm 2500      

 

 که در عرض چرخه های یخ زدن و آب شدن قرار دارد کدام است؟ 0XFTحداقل رده بتن مصرفی بتن با رده  -5

1) 20C                2) 25C               3) 30C                4) 35C    
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 جزء شرایط قالب ویژه میباشد؟کدامیک از شرایط زیر -6

 برابر قطر میلگرد 12درجه و با انتهای مستقیم حداقل  90(قالبی است با خم حداقل 1

 درجه که باید انتهای آن حداقل سه برابر قطر میلگرد باشد 135(قالبی است با خم حداقل 2

 mm75ی مستقیم حداقل ادرجه و با انته 90(قالبی است با خم حداقل 3

 درجه که باید انتهای آن به سمت داخل خاموت متمایل باشد. 135است با خم حداقل  (قالبی4

 در کدامیک از موارد زیر به کارگیری تدابیر خاص جهت بتن ریزی در هوای گرم الزامی است؟-7

 درجه سلسیوس 32(دمای محیط بیشتر از 1

 درجه سلسیوس 28( دمای محیط برابر 2

 سلسیوسدرجه  34(دمای محیط برابر 3

 درجه سلسیوس 23(دمای محیط بیشتر از 4

 در قالب بندی دال کف سقف های بتنی، قطعات رویه قالب ها باید:-8

 در کنار هم قرار گیرند تا آب شست و شوی کف قالب خارج شود. mm5(به فاصله 1

 (در کنار هم به طور جذب و جفت قرار گیرند تا شیره بتن هدر نرود.2

 کنار هم قرار گیرند تا گیرش بتن از زیر قالب نیز تسریع شود. در mm2(به فاصله 3

 در کنار هم قرار گیرند تا آب اضافی بتن خارج شود. mm4(به فاصله 4

بتن پایه ساز هایی که در شرایط بهره برداری غرقاب است، از نظر مقاومت مشکوک میباشد و برای تشخیص، سه مغزه از این قسمت -9
 م یک از شرایط زیر برای آزمایش مغزه ها صحیح میباشد؟تهیه شده است. کدا

 خشک شده آزمایش شوند. 50درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی % 20روز در دمای  3(مغزه ها به مدت 1

 روز در آب غوطه ور مانده و سپس به صورت خشک آزمایش شوند. 7(مغزه ها به مدت 2

 روز پس از مغزه گیری آزمایش شوند. 7تا  روز در آب غوطه ور مانده و 5(مغزه ها به مدت 3

 درجه سانتیگراد سپس به صورت خشک آزمایش شوند. 50روز در دمای  7(مغزه ها به مدت 4

مقاومت قابل قبول است.  ش شده و مشخص میشود که بتن از نظرروز بعد از بتن ریزی دال یک سقف، نمونه های موجود آزمای 28 -10
هفته بعد از بتن ریزی،  6دو هفته طول می کشد تا گام به گام مراحل مختلف نحوه ی برخورد با وضعیت پیش آمده بررسی شودو نهایتا 

ای آزمایش بارگذاری ضروری تشخیص داده شده و دستور انجام آن ابالغ می شود. در صورتیکه پیمانکار،طراح یا صاحب کار نظر ویژه 
 انجام آزمایش بارگذاری اقدام شود؟نداشته باشند، چند روز بعد از ابالغیه باید نسبت به 

 روز 14(حداکثر 4روز           14(حداقل 3روز           7(حداقل 2روز           7(حداکثر 1


