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  ؟نيستدر عمليات حفر چاه كدام گزينه صحيح  -6
 ولتاژ با هايچراغ و ميغالفدار ضخ هايبرق ميس از ديبا دارد وجود آن در اشتعال قابل گازهاي كه ييهاچاه ييروشنا نيتأم ) در1

  .شود استفاده 220 اي 110 حدود
  .شوند ختهير چاه هايكناره در متر 1 از تركم فاصله به دينبا چاه كندن از حاصل هاي) خاك2
 هيتعب متريليم 150 ارتفاع حداقل به محكم ايآستانه ديبا چاه دهانه دور چاه، داخل به سنگ و خاك سقوط از رييجلوگ ) جهت3

  .شود
 يمقن تيوضع از چاه همواره باالي در مستقر فرد تا ستيضرور است چاه باالي در كه فردي و يمقن نيب قراردادي عالئم ) وجود4

  .باشد آگاه
  

  صحيح است.  2و  1و  گزينه هاي  12مبحث  70صفحه  6-3-9-12جواب: بر اساس بند 
  زده شده است) 1(در كليد سازمان گزينه 

  شود)(هم سوال خارج از منابع آزمون بوده و هم اينكه دو گزينه صحيح دارد و قاعدتا بايد حذف 
 لحاظ گردد. »هاي دستيحفاظتي چاه«نامه و مقررات ها و مجاري آب و فاضالب بايد ضوابط مندرج در آييندرحفاري چاه 12-9-3-6
  

  هاي دستي:نامه و مقررات حفاظتي چاهآيين
با مصالح مقاوم  سانتي متر 15حداقل جهت جلوگيري از سقوط خاك و سنگ به داخل چاه دور دهانه بايد آستانه اي به ارتفاع : 19ماده 

مي  صحيح 3(گزينه   .تعبيه گردد در هر حال اين آستانه بايد طوري باشد كه برخورد اتفاقي پا با وسايل كار سبب تخريب آن نگردد
  )باشد و حذف مي شود

  
از كناره هاي چاه ريخته شود و در هر حال احتمال ريزش آن  متر 2كمتر از خاك هاي حاصل از كندن چاه نبايد به فاصله : 22ماده 

 تركم فاصله به نبايد "عبارتي نادرست است و پاسخ سوال است زيرا زماني كه گفته مي شود  2(گزينه  .وجود نداشته باشد

ريخته شود در حاليكه در مي تواند متر،  5/1مثال متر  1يعني به فاصله بيشتر از  "شوند. ريخته چاه هايكناره در متر 1 از
  متر را ممنوع اعالم كرده است) 2آيين نامه فاصله كمتر از 

  



وجود عاليم قراردادي بين مقني و فردي كه در باالي چاه مستقر است ضرورري بوده و بايد فرد مستقر در باالي چاه همواره : 25ماده 
گزينه ( ادن طناب و يا استفاده از وسايل صوتي مانند زنگ اخبار باشداز وضعيت مقني آگاه باشد اين عاليم مي تواند به صورت تكان د

  )باشد و حذف مي شودمي  صحيح 4
  

در تامين وسيله روشنايي داخل چاه هايي كه وجود گازهاي قابل اشتعال و انفجار محتمل باشد بايد از چراغ هاي قوه اي يا : 29ماده 
يا سيستم هاي جرقه زا به كار  استفاده شود و به هر حال در اين نوع چاه ها نبايد شعله و ولت 12حداكثر با ولتاژ دور گرد ضد جرقه 

 عبارتي نادرست است و پاسخ سوال است) 1(گزينه  .برده شود
  

هر دو ناصحيح بوده و پاسخ  2و  1بنابراين همانگونه كه مشاهده مي شود و مستند توضيح داده شده است، گزينه هاي 
و طبيعتا سوال با دو گزينه صحيح بايد حذف شود. صرفنظر از اينكه اين سوال خارج از منابع مندرج در  سوال مي باشند

  قسمت مواد و منابع آزمون نيز مي باشد. لذا خواهشمند است نسبت به حذف اين سوال اقدام فرماييد.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

يك از آجدار سر دار جهت تامين طول گيرايي ميلگرد در كشش به كدام 25حداقل قطر سر انتهايي يك ميلگرد -30
  تر است؟هاي زير نزديكگزينه

1(mm100    2(mm75    3(mm60    4(mm50  
  

  صحيح است. 4گزينه  9مبحث  430صفحه  4-3-21-9جواب: بر اساس بند 
  زده شده است) 3در كليد سازمان اشتباها گزينه سوال اشتباه نيست و (
  
 دار سَر دار در كششطول گيرايي ميلگرد آج 9-21-3-4

  دار سَردار براي مهار ميلگرد در كشش، با تأمين شرايط زير مجاز است.ميلگرد آجكارگيري به 9-21-3-4-1
  باشند. 4-9مشخصات ميلگردها منطبق بر ضوابط فصل  -الف
  متر تجاوز نمايد.ميلي 34قطر ميلگرد نبايد از  -ب
سطح مقطع اتكايي خالص در انتهاي سَردار، -پ

brgA چهار برابر سطح مقطع ميلگرد باشد.، حداقل بايد  
  بتن بايد از نوع بتن با وزن معمولي باشد. -ت
  پوشش خالص روي ميلگرد بايد حداقل دو برابر قطر ميلگرد باشد. -ث
  ي مركز به مركز ميلگردها بايد حداقل سه برابر قطر ميلگرد باشد.فاصله -چ

( )brgA d d d mm
 

        2 2 24 25 2500 504 4 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

  
  
  
  



  در مورد كارهاي بتن آرمه كدام گزينه صحيح است؟ -35
يگر هاي ديا روشآوري شده در كارگاه و هاي بتن عملها، ارزيابي مقاومت بتن درجا بايد براساس آزمايش استوانه) براي برداشتن قالب1

  .صورت گرفته و به تأييد مهندس ناظر برسد
ها بايد توسط مهندس ناظر مدون شده و به ها و نصب شمعريزي باز كردن قالباي و مقاومت مورد نياز بتن جهت برنامه) تحليل سازه2

  .پيمانكار اعالم شود
  .تر باشدمترمكعب كم 30ه حجم بتن در يك سازه از كبرداري و آزمايش از بتن نيست مشروط بر اين) لزومي به نمونه3
 .باشديافته بر اعضاي نگهداري شده با شمع بدون نياز به تحليل مجاز مي) اعمال بار حين ساخت بيش از تركيب بار مرده و زنده كاهش4
  

  صحيح است.  4و  1گزينه هاي  9مبحث  478صفحه  1-2-10-22-9جواب: بر اساس بند 
  زده شده است) 1(در كليد سازمان گزينه حذف شود)  علت داشتن دو پاسخ صحيح بايدبه (اين تست 

  
  هابرداشتن قالب 9-22-10-2
   الزامات اجرايي 9-22-10-2-1
هاي جديد تدارك ديده، و بارهاي وارد به ها و نصب شمعكار بايد برنامه و روشي براي باز كردن قالبقبل از شروع اجرا، پيمان -الف 

  را در طول اين عمليات محاسبه نمايد. سازه
ن بايد توسط پيمانكار مدوها در نظر بوده، ها و نصب شمعريزي باز كردن قالباي و مقاومت مورد نياز بتن كه در برنامهتحليل سازه -ب

  حذف مي شود) 2(گزينه  گردند. شده و در صورت لزوم به مهندس ناظر
كه آن قسمت از سازه همراه با بارهاي حين ساخت وارد شده و يا هيچ قالبي برداشته شود؛ مگر آندر هيچ قسمت از سازه نبايد  -پ

 برداري، داشته باشد.قالب باقي مانده، مقاومت كافي براي تحمل ايمن وزن خود و بارهاي حين ساخت آن قسمت را بدون اختالل در بهره
ها و الببيني شده، مقاومت قبايد با استفاده از تحليل سازه و با در نظر گرفتن بارهاي پيش بنديبراي سيستم شمعمقاومت كافي  -ت

  نشان داده شود. تخمين مقاومت بتن درجا
هاي ديگر تعيين شده و به تأييد آوري شده در كارگاه يا روشهاي عملبايد بر اساس آزمايش استوانه ارزيابي مقاومت بتن درجا -ث

  صحيح مي باشد) 1(گزينه  مهندس ناظر، و در صورت نياز مقام قانوني مسئول، رسانده شود.
  د.دار نكننبرداري سازه را خدشهها بايد به طريقي برداشته شوند كه ايمني و بهرهقالب -ج
  بتن نمايان شده بعد از برداشتن قالب، بايد مقاومت كافي داشته باشد تا ضمن عمليات آسيب نبيند. -چ
 ي در دست ساختي كاهش يافته باشد، نبايد بر هيچ قسمت از سازههيچ نوع بار حين ساخت كه بيش از تركيب بار مرده و زنده -ح
ردن دار كليل سازه نشان دهد مقاومت كافي براي مقابله با بار اضافي، بدون خدشهكه تحمگر آنوارد شود؛ نگهداري نشده با شمع يا 

  صحيح مي باشد) 4(گزينه  برداري وجود دارد.بهره
كه مهندس ناظر به شرط آنتر باشد، متر مكعب كم 30ي بتن در يك سازه از در مواردي كه حجم كل هر نوع يا رده 9-22-11-2-5

  حذف مي شود) 3(گزينه  نظر كرد.برداري و آزمايش صرفتوان از نمونهميبتن را مناسب تشخيص دهد، 
  

بوده و پاسخ سوال  صحيحهر دو  4و  1بنابراين همانگونه كه مشاهده مي شود و مستند توضيح داده شده است، گزينه هاي 
 مي باشند و طبيعتا سوال با دو گزينه صحيح بايد حذف شود. لذا خواهشمند است نسبت به حذف اين سوال اقدام فرماييد.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


