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در مقطع سازه بتنی نازک که در معرض یون های سولفاتی خیلی زیاد از خاک زیرزمین قرار دارد، از چه    -1

سیمانی می توان استفاده کرد؟ آیا کلرید کلسیم بعنوان تندگیرکننده می تواند تأثیر مثبتی داشته باشد؟ و 

 ط محیطی چقدر است؟ حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی برای بتن مورد استفاده در این شرای

  0.45حداکثر    –خیر   –( سیمان های آمیخته 1

  0.4حداکثر    – بله   – 2( سیمان پرتلند نوع 2

  0.4حداکثر    – خیر    –   5( سیمان پرتلند نوع  3

  0.45حداکثر    – بله   –( سیمان های آمیخته 4

 

تیر بتنی با میلگردهای بمنظور کنترل عرض ترک و میزان گستردگی آنها در ناحیه تحت کشش بتن، از    -2

بتن    420آجدار   پوشش  ضخامت  اگر  است.  شده  گرفته  بهره  این   60mmمگاپاسکال  فاصله  حداکثر  باشد، 

 میلگردهای خمشی چه مقدار خواهد بود ؟ 

1  )230mm  

2  )300mm  

3  )270mm  

4  )320mm 

 

باید نگهداری شوند؟ و در چه گزارش های نظارت سازه های بتن آرمه حداقل تا چند سال پس از پایان کار    -3

 دمای بتن و محافظت درنظر گرفته شده برای بتن در هنگام عمل آوری باید در گزارش نظارت قید شود؟   زمان 

 باشد. درجه سلسیوس  35و بیشتر از    5اگر دمای بتن کمتر از    – سال    10(  1

 درجه سلسیوس باشد.  40و بیشتر از    3اگر دمای بتن کمتر از   –سال   5(  2

 درجه سلسیوس باشد. 40و بیشتر از   3اگر دمای بتن کمتر از   –سال   10(  3

 درجه سلسیوس باشد. 35و بیشتر از   5اگر دمای بتن کمتر از   –سال   5(  4
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که دارای حداقل قطر داخلی درجه    180با قالب    34mmطولی کششی به قطر بیش از  برای مهار میلگرد    -4

میلیمتر است. حداکثر چه مقدار از طول مستقیم قالب در   230میلیمتر و طول مستقیم پس از خم    400خم  

 محاسبه ظرفیت مهاری قالب منظور نمی شود؟ 

1  )100mm  

2  )20mm  

3  )70mm  

4  )80mm  

 

کدامیک از گزینه های زیر در ارتباط با استفاده از میلگردهای طولی خم شده در یک تیر بتن مسلح که   -5

 ترک های قطری را قطع خواهند کرد، صحیح است ؟ 

 گیرند.  درجه نسبت به میلگردهای طولی قرار  45( میلگردها تحت زاویه  1

 طع مهار شوند. ( میلگردها به اندازه یک سوم عرض مقطع از وسط ارتفاع مق2

 درجه نسبت به میلگردهای طولی قرار گیرند.  30( میلگردها تحت زاویه  3

 ( میلگردها به اندازه یک چهارم عرض مقطع از وسط ارتفاع مقطع مهار شوند. 4

 

در یک پروژه ساختمانی قرار است دال یکطرفه توپر با یک انتهای ممتد اجرا شود. در شرایطی که تنش   -6

متر باشد، حداقل ضخامتی که باید دال موردنظر داشته باشد   5و طول دهانه      MPa350= yfد آن  تسلیم فول 

 را تعیین کنید ؟ 

1  )188mm  

2  )209mm  

3  )161mm  

4  )225mm  
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برای طرح مخلوط یک مترمکعب بتن آرمه که سطح آن در محیط آشپزخانه قرار می گیرد. از پوزولن   -7

استفاده شده است. حداقل مقدار سیمان مورد استفاده برای این مخلوط چند کیلوگرم   80kgطبیعی به وزن  

 است( .   50mmاست؟ )پوشش میلگرد  

1  )320kg 

2  )270kg 

3  )332kg 

4  )268kg 

 

، قرار است در یک محیط مرطوب با حضور نمک های یخ زدا اجرا شود. 25mmبتنی با اندازه سنگدانه    -8

 ( 30Cمقدار درصد هوا در بتن چقدر باید باشد و لیکن از آزمون ها بمنظور تائید این بتن کدام است؟ )رده بتن  

 کنترل مقدار هوای بتن تازه   – درصد   7(  1

 مقاومت فشاری   – درصد   6(  2

 میزان کاهش آب   –درصد   6  (3

 مشخصات حباب هوا در بتن سخت شده   – درصد    4.5(  4

 

ی انجام ، سه نمونه برداری متوال  53Cبرای ارزیابی مقاومت بتن ساخته شده در یک پروژه ساختمانی از ردۀ    -9

و بر اساس نتایج بدست آمده، بتن کم مقاومت تشخیص داده شده است. کدامیک از گزینه های زیر می تواند 

 حاوی نتایج آزمایشات باشد ؟ 

1  )36   –  39 –  30.5  

2  )37.6   –  39 –  33  

3  )34.5 –  38.5   –  36.5  

4  )35.1 –  35.7   –  35.2  

 



  1401سؤاالت آزمون جامع شهریور  ACE موسسه 

4 
 

 32میلیمتری برای آرماتور طولی آجدار با قطر   200حداقل درصد ازدیاد طول گسیختگی در طول آزمون  -10

 در قاب ویژه کدام است ؟   550Sو از ردۀ   مترمیلی

 درصد  12( 2درصد                                                                   15(  1

   درصد     14(  4                                   درصد                                 10(  3

 

استفاده شده است. برای تعیین   0.55mmمترمکعب بتن الیافی از الیاف فولدی به قطر    30برای ساخت    -11

 طول و مقدار الیاف کدامیک از گزینه های زیر قابل پذیرش است ؟ 

1  )700kg – 25mm                                            2 )  1800kg – 50mm 

3  )60kg –28mm                                                4 )1500kg – 63mm 

 

است   140cm، که فاصله دورگیرها از یکدیگر برابر با    55cmو ارتفاع    40cmدر عضو بتن آرمه با عرض    -12

 کدام گزینه در ارتباط با رواداری فواصل دورگیرها در محدوده مجاز قرار دارد ؟ 

1  )105cm                                                                 2  )100cm                             

   3 )118cm                                                              4  )160cm  

 

است. در بین گزینه ها کدامیک   22mmدر یک ستون بتن آرمه، حداکثر اندازه سنگدانه مورد استفاده    -13

 می تواند به ترتیب حداقل و حداکثر فاصله دورپیچ ها برای این ستون بر حسب میلیمتر باشد؟ 

1  )30   –  75                                                                  2  )25 –  60  

3  )25   –  75                                                                 4  )30  -60  
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 450450به ابعاد  در ستون باربر جانبی لرزه ای با مقطع مختلط محاط در بتن، با شکل پذیری متوسط ،   -14

آزاد   ارتفاع  و  جانبی            3.6میلیمتر  اعضای  به  اتصال  بر  از  که  ستون  انتهای  هر  در  بحرانی  ناحیه  طول  متر، 

اندازه گیری می شود، مطابق با کدامیک از گزینه های زیر قابل قبول خواهد بود؟ )اندازه ها بر حسب میلیمتر 

 است( . 

1  )600                                   2 )450                                      3 )500                                    4  )550 

 

ستون های یک ساختمان از نوع قاب خمشی متوسط با مقطع صلیبی شکل ساخته شده از ورق با ضخامت   -15

 هستند. در ارتباط با این ستون کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟   12mmکسان  ی

 درنظر گرفته شود.  8mm( ضخامت جوش های گوشه در هر طرف جان تیر حداقل  1

 ( اتصال با لبه جان باید در سرتاسر طول ستون از نوع جوش شیاری با نفوذ کامل باشد. 2

ر بال و پایین بال تیر، اتصال جان به بال های مقطع ستون میلیمت   300به فاصله ای شامل عمق تیر بعالوه  (  3

 باید از نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل به همراه جوش گوشه تقویتی در یک طرف جان باشد. 

 درنظر گرفته شود.  12mm( ضخامت جوش های گوشه در هر طرف جان تیر حداقل  4

 

، حداکثر mm14با ضخامت    52STاسری از رده  در اعضای فشاری ساخته شده از نیمرخ و ورق های سر  -16

فاصله طولی بین جوش های منقطع در شرایطی که اتصالت در خطوط اتصال مجاور به حالت پس و پیش قرار 

 دارند، به کدام گزینه نزدیکتر خواهد بود؟ 

1  )247mm  

2  )369mm  

3  )300mm  

4  )450mm  
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شکل   Iبه ترتیب در چه صورتی تعبیه سخت کننده های میانی در طول تیرهای پیوند قوطی شکل و    -17

 ( e  =الزامی نمی باشد؟ )طول تیر پیوند 

 e < 1.6 ( اگر  1
𝑴𝑷

𝑽𝑷
 e < 5و اگر    

𝑴𝑷

𝑽𝑷
   

  e > 5 ( اگر  2
𝑴𝑷

𝑽𝑷
 e > 1.6و اگر    

𝑴𝑷

𝑽𝑷
   

 e > 1.6 ( اگر  3
𝑴𝑷

𝑽𝑷
 e < 5و اگر    

𝑴𝑷

𝑽𝑷
   

 e > 1.6 ( اگر  4
𝑴𝑷

𝑽𝑷
 e > 5و اگر    

𝑴𝑷

𝑽𝑷
   

 

در مونتاژ دو قطعه که با جوش شیاری بصورت لب به لب به یکدیگر متصل می شوند، نا هم محوری در   -18

شدن اجرا شده است، حداکثر   همبادجهت    300mmقسمت اتصال داریم، روی یکی از قطعات شیبی به طول  

 اختالف ارتفاع دو سر شیب ایجاد شده برای اصالح همبادی برابر با کدام گزینه می باشد ؟ 

1  )12mm                                                                  2  )10mm  

3  )15mm                                                                  4  )20mm  

 

میلیمتر در سقف های مختلط بصورت مقطع فولدی و دال  8فاصله مرکز تا مرکز گل میخ های به شعاع  -19

 بتنی متکی بر آن، در کدام محدوده بر حسب میلیمتر قرار می گیرد؟ 

1  )64  L  480                                                     2  )32  L  240                                                      

3  )32  L  480                                                     4  )64  L  240       

 

تحت تنش کششی ناشی از لنگر خمشی قرار گرفته است.    45mmجوش وصله تیر فولدی به ضخامت    -20

زیر بایستی برای بررسی محدودیت های مربوط به طاقت مصالح روی نمونه زخم دار  کدامیک از آزمایش های

 انجام گیرد؟ 

 ( آزمایش شکست نمونه زخم دار  2( آزمایش حک                                                           1

   ( آزمایش شارپی  4                                   ( آزمایش خمش هدایت شده 3
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بر صفحۀ بال و بطور متقارن نسبت به جان،   -21 نیروی متمرکز کششی در امتداد عمود  در صورت اثر یک 

 کدامیک از موارد زیر نیاز به کنترل دارد؟ 

 ( لهیدگی جتن 2                    ( کمانش جانبی جان                              1

 ( کمانش فشاری جان 4( تسلیم موضعی جان                                                3

 

و   14mmبرابر با    Dشکل زیر مربوط به یک مقطع لوله ای با یک ورق اتصال هم محور است. اگر مقدار    -22

 باشد، ضریب تأخیر برش چه مقدار خواهد بود ؟  20mmطول جوش برابر با 

1  )0.5  

2  )1  

3  )0.77  

4  )1.2  

 

 22در محیطی که تحت اثرخوردگی شدید عوامل جوی قرار دارد، برای اتصال دو ورق فولدی به ضخامت    -23

استفاده شده است. لبه ورق ها با گیوتین   24mmمیلیمتر به یکدیگر، از سوراخ بزرگ شده ای به قطر    18و  

کدامیک از ارقام ذکر شده، در  بریده شده اند. حداقل و حداکثر مجاز مرکز سوراخ ها تا لبه ورق به ترتیب به 

 گزینه ها بر حسب میلیمتر نزدیکتر می باشد؟ 

1  )51   –  150                                                                   

2  )55 –  125  

3  )43 –  144  

4  )43   –  125  

 

 

 

D=14mm 
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( برای تأمین الزامات لرزه ای یک ستون با مقطعی به شکل زیر و tحداقل ضخامت ورق یک لوله توخالی )   -24

 (  MPa5102MPa , E= 235= yf)با شکل پذیری متوسط تقریباً چه مقدار است؟  

1  )t=7mm  

2  )t=10mm   

3  )t=9mm   

4  )t=11mm 

 

 

به عنوان   IPB200مقطع    8و    7در یک قاب ساختمانی ساده تؤام با مهاربند همگرای معمولی از نوع    -25

با فرض   چقدر است؟)بر حسب   MPa240=yfمهاربند استفاده شده است. حداکثر طول قابل قبول مهاربند 

  متر(

1  )5.85                                                                        2  )7.61 

3  )9.86                                                                      4  )10.14 

 

 در طراحی شمع ها، اثرات مرتبه دوم در کدام شمع ها باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد؟   -26

 ( شمع هایی که در زمین شیب دار قرار دارند. 1

 ( شمع های لغر که در داخل آب قرار دارند . 2

 ( شمع هایی که در جدار یک خاکریز قرار دارند . 3

 بر روی دو وجه مقابل خود دارند .   ( شمع هایی که سربارهای با مقادیر متفاوت 4

 

 

 

 

t 

630mm 
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 در گروه شمع با سرشمع صلب و اتصال گیردار کدام گزینه صحیح تر است؟   -27

 ( در ارزیابی ظرفیت باربری جانبی گروه شمع ها باید از اثر گروهی آنها صرفنظر شود. 1

 شود. ( نیازی نیست مدل تحلیلی برای شرایط آزمایش با تحلیل برگشتی صحت سنجی  2

  بایستی منحنی نیرو جابجایی شمع هم برای شمع با سر آزاد و هم برای شمع با سرگیردار انجام شود. (  3

 ( تحلیل برگشتی شمع با سرآزاد صحت سنجی و منحنی نیرو جابجایی شمع با سرگیردار تحلیل شود. 4

 

ارتفاع    -28 به  برای گودی  بر مترمکعب و چسبندگی    17متر و وزن مخصوص طبیعی    6اگر   20کیلونیوتن 

 کیلونیوتن بر مترمربع موجود باشد، ضریب اطمینان بالزدگی در کف گود کدام است؟ 

1)  6                                       2 )5.1                                       3 )4.5                                   4 )9.5 

 

مربوط به یک ساختمان صنعتی است، در کنترل تنش های زیر پی منفرد، تا  22یک پی منفرد به ابعاد  -29

 ه می شود پی در کشش کار کند؟ چه اندازه از عرض پی اجازه داد

 ( نباید پی به کشش بیافتد 1

 متر   1(  2

 متر   0.8(  3

 متر  0.5(  4

 

 

 

 

 

x 

2m 
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تعیین کنید خطر گود با دیواره قائم در سازه زیر چیست؟ ساختمان مجاور آن دارای اسکلت است و شیب   -30

 درصد است؟  15زمین  

 ( معمولی 1

 ( زیاد 2

 ( بسیار زیاد 3

 ( اطالعات کافی نیست 4

 

با عمق    -31 به ترتیب    18در یک گودبرداری   8میلیمتر و    10متر، مقدار تغییر شکل مجاز افقی و قائم گود 

 متر افزایش یابد، این تغییر شکل های مجاز چگونه برآورد می شود؟   4میلیمتر برآورد شده است. اگر عمق گود  

  6.4و قائم    8( افقی  2                                                    9.6و قائم    12( افقی  1

  10و قائم    10( افقی  4                                                      8و قائم    10( افقی 3

 

سازنده یک ساختمان تصمیم گرفته است که یک طبقه اضافی روی ساختمان دو طبقه اش احداث کند.  -32

 با توجه به اینکه قبالً شناسایی ژئوتکنیکی برای ساختمان دو طبقه صورت گرفته است : 

 ( شناسایی ژئوتکنیکی قبلی معتبر است 1

 ( احداث طبقه اضافی ممنوع است 2

 شناسایی ژئوتکنیکی را مورد بررسی مجدد قرار دهد و شاید نیاز باشد تغییر دهد.   ( متناسب با تغییرات،3

 ( باید از شناسایی ژئوتکنیکی زمین های مجاور استفاده کند. 4

 

نیاز به حذف بعضی از دیوارها در یک طبقه باشد   3Dدر صورتی که به دلیل نیازهای معماری در سیستم    -33

مترمربع باشد،   100طبقه فوقانی، بدون درنظر گرفتن دیوار قسمت فوقانی بازشوها  و سطح مقطع دیوارهای باربر  

 سطح مقطع دیوارهای باربر پانلی طبقه موردنظر حداقل چقدر باید باشد؟ 

1  )70                                     2  )100                                       3  )60                                        4  )50 

1.2 

20

m 
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به روش طرح و ساخت   -34 بایستی  در کدام گروه از صنعتی سازی پروژه های ساختمانی حتماً پروژه می 

 صورت گیرد؟ 

 ( غیرانبوه متوسط 2( غیرانبوه کوچک                                                      1

       ( همه موارد  4( پروژه های بزرگ                                                    3

 

در ساختمان های بتنی پیش ساخته در صورت نیاز به تعبیه اعضای مرزی در دیوارهای در صورتی که    -35

 برشی بتن آرمه، چگونه بایستی عمل کرد؟ 

 گرفت.   نظر عنوان اعضای مرزی در ( می توان ستون های پیش ساخته قاب را ب 1

 می بایستی اعضای مرزی را بصورت پیش ساخته با اتصال تر درنظر گرفت. (  2

 ( می بایستی اعضای مرزی را بصورت پیش ساخته با اتصال خشک درنظر گرفت. 3

 ( المان های مرزی می بایستی بصورت درجا اجرا شوند. 4

 

 پانل چقدر می تواند باشد؟   3Dحداکثر خروج از مرکزیت پی یک ساختمان نیمه پیش ساخته با    -36

 نباشد.  75mm( پنج درصد عرض سازه پی مشروط به اینکه بیش از  1

 نباشد. 50mm( پنج درصد عرض سازه پی مشروط به اینکه بیش از  2

 نباشد. 75mm( دو درصد عرض سازه پی مشروط به اینکه بیش از  3

 نباشد. 50mm( دو درصد عرض سازه پی مشروط به اینکه بیش از  4

 

قابل قبول تلقی می گردد   3Dکدامیک از نمونه های بتنی اخذ شده زیر در مورد بتن پاششی در پنل های    -37

  است( .    25C)مقاومت مشخصه طرح 

1  )18 – 21 – 24                                                         2 )19 – 22   –  23  

3  )18 –  24 – 26                                                        4  )20   –  21   –  19  
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بنایی با کالف در دو طبقه)با احتساب زیرزمین(، بنا شود.اگر ارتفاع کرسی چینی قرار است یک ساختمان    -38

سانتیمتر باشد، حداقل عرض کرسی چینی در تراز روی شالوده و تراز زیر دیوار زیرزمین به ترتیب   84آن  

 کیلوگرم بر سانتی متر مربع است( .   2.5چند میلیمتر است؟ )مقاومت خاک 

1  )420   –  420                                                              2  )350   –  350  

3  )350   –  420                                                            4  )420  -  350    

 

در   1L    ،2L  ،3Lدر پالن شکل زیر مربوط به دیوار غیرمسلح، حداکثر طول دیوارهای غیرسازه ای آجری    -39

 طرفین پشت بندها چند متر می تواند باشد؟ 

1  )m5=1m , L5=2m , L5=3L   

2  )m4.8=1m , L4.8=2m , L4.8=3L   

3  )m5=1m , L4=2m , L5=3L   

4  )m4.8=1m , L5=2m , L4=3L   

  

 

 

 

 

 

 10حداقل ضخامت اسمی دیوار بنایی مسلح با واحد آجر سوراخ دار، دارای مقاومت واحد سطح خالص    -40

، در صورتی که آجرها در یک پیوند ممتد قرار گرفته و 12، و اندازه میلگرد  22مگاپاسکال و نسبت لغری  

 حداکثر یک میلگرد با یک وصله در هر سوراخ قرار گیرد، چند سانتی متر است؟ 

1  )10cm                              2 )20cm                                 3  )15cm                               4 )25cm 

 

1L L2 L3 

120m

m 

200mm 

120m

m 

120m

m 
200mm 
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 220mmدر یک دیوار با مصالح بنایی که بصورت دوجداره در حال اجراست، یکی از جدارها دارای ضخامت    -41

بوده که قرار است با مالت پر شود.   50mmو فضای بین آنها نیز به عرض    105mm، جداره دیگر به ضخامت  

 ضخامت مؤثر این دیوار دوجداره به کدامیک از مقادیر زیر نزدیک تر است ؟ 

1  )375mm                           2  )240mm                             3 )270mm                            4  )325mm  

 

متر از یک تیر بتنی   1.2در یک ساختمان بنایی محصور با کالف، برای نعل درگاه بالی یک بازشو به عرض    -42

میلیمتر باشد، حداقل ابعاد لزم برای تیر   300دیوار    پیش ساخته استفاده شده است. در صورتی که ضخامت

 طول(   عرض    نعل درگاه بر حسب میلیمتر کدامیک از گزینه های زیر می تواند باشد؟ )ضخامت  

1  )100    350    1900                                                    2 )150    250    1800 

3  )120    300    1700                                                  4  )130    300    1900 

 

متر می باشد که مختص نگهداری کتب ادبی و   86ساختمانی فرهنگی، یک سالن به ابعاد در طبقه اول   -43

متر کتاب ها بایگانی می شوند. اگر از دیوارهایی جداکننده   2.5است و در قفسه های ثابت به ارتفاع  تاریخی 

باشد، حداقل  90kgمتر در این طبقه استفاده شود که وزن هر مترمربع از سطح آن   3متر و به ارتفاع    12بطول  

ه کدامیک از گزینه های زیر نزدیکتر بار زنده گسترده وارد بر کف این سالن بر حسب کیلونیوتن بر مترمربع ب 

 است؟ 

1  )2m/KN 8.5                      2  )2m/KN 6                              3  )2m/KN 6.5                    4  )2m/KN .57     

 

حداکثر    - 44 وزن  با  خودروهای  پارک  برای  که  ساختمان  پارکینگ یک  طبقات  طراحی         35در   کیلونیوتن 

 متمرکز برای مقاصد طراحی به ترتیب چه مقادیری هستند؟   گسترده و بار زنده  شده اند، حداقل بارهای زنده 

1  )2m/KN6   ,    KN30                                                   2  )2m/KN2   ,    KN02                                                       

3  )2m/KN3   ,    KN02                                                  4  )2m/KN3   ,    KN15        
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برف سقف یک ساختمانضریب شی   -45 بار  برای محاسبه  زاویه شیب    ب  با         درجه در صورت    50مسکونی 

 مانع دار بودن بام و عدم وجود شرایط لغزنده، چه مقدار می باشد؟ 

1  )0.1                                    2  )0.5                                       3  )0.75                                  4  )0.25 

 

متر   8، چنانچه عرض ساختمان از  Dو عرض    H=20mمان مستطیلی مطابق شکل با ارتفاع  در یک ساخت  -46

متر تغییر کند، مقدار ضریب فشار خارجی باد جهت محاسبه نیروی کلی وارد بر سازه اصلی چند درصد   20به 

 و چگونه تغییر می کند؟ 

 درصد کاهش می یابد.  2(  1

 درصد کاهش می یابد.   1(  2

 درصد افزایش می یابد. 2(  3

 درصد افزایش می یابد.   1(  4

 

متر از کف محوطه گودبرداری خواهد شد. برای حمل خاک توسط کامیون لزم است   4یک زمین تا عمق    -47

 می تواند باشد؟ راه شیبدار ایجاد شود. حداقل طول و عرض راه شیبدار به ترتیب کدامیک از مقادیر زیر 

 متر   3.5متر و    22.2( 2متر                                                       3.5متر و   20(  1

 متر  4متر و    20(  4متر                                                      4متر و    22.2(  3

 

تراز یک متر نسبت به   در متر    3.3طبقه و بدون زیرزمین با ارتفاع کف به کف طبقات    3یک ساختمان    -48

مومی نباشد، عکف معبر در دست احداث می باشد. برای اینکه نیاز به احداث راهروی سرپوشیده موقت در راه  

 متر است( .   1.1بام  ساختمان تا معبر عمومی چقدر می تواند باشد؟ )ارتفاع جان پناه   حداقل فاصله

 متر  4.5( 2متر                                                                        5(  1

 متر   2.8(  4متر                                                                     3.1(  3

 

 جهت باد

H 

D 
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چه نسبتی از مقاومت خود حدوداً می تواند   هر یک از اجزای سازه و تجهیزات مورد استفاده در تخریب به   -49

 متر می تواند بدون مهاربندی آزاد بماند؟   0.32متر و ضخامت    5.5بارگذاری شوند؟ و آیا دیواری با ارتفاع  

 بله   –   0.67(  2                                                              بله   – 0.74(  1

 خیر   –   0.67(  4خیر                                                               – 0.74(  3

 

درصد وزن مؤثر لرزه ای کل ساختمان در چه گروه سازه ای قرار می گیرد؟   20اجزای غیرسازه ای با وزن    -50

ر با چه مقداری درنظر و در این اجزاء در محاسبه نیروی جانبی مؤثر، ضریب نامعینی مربوط به سازه اصلی براب

 گرفته می شود؟ 

  1.4  – ( غیرساختمانی  2                                                         1  – ( ساختمانی  1

  1  – ( غیرساختمانی  4                                                      1.1  –( ساختمانی 3

 

به ارتفاع  طبقه دارای سیستم قاب خ  5ساختمان    -51 نرم افزار   17مشی فولدی متوسط  متر با استفاده از 

سانتیمتر   7تحلیلی خطی شده است. در صورتی که خروجی نرم افزار تغییر مکان جانبی در تراز طبقه پنجم را  

نشان دهد، کدامیک از مقادیر زیر با توجه به تغییر مکان جانبی نسبی طبقات برای حداکثر تغییر مکان جانبی 

 تراز طبقه چهارم قابل پذیرش است؟   در

1  )5.2cm                             2 )5.8cm                                3  )6.1cm                                4  )4.9cm  

 

  IVخاک نوع  متر از تراز پایه بر روی    28طبقه با قاب خمشی بتن آرمه متوسط به ارتفاع    5یک ساختمان    -52

طرح شود، نیروی برشی پایه زلزله چه    Iطرح شده است. اگر این ساختمان در همان شهر بر روی خاک نوع  

 تغییری می کند؟ 

 درصد افزایش می یابد. 147(  2درصد کاهش می یابد.                                        180(  1

 درصد افزایش می یابد.   180(  4       درصد کاهش می یابد.                                  147(  3
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و همچنین اعداد   15و    25تقسیم می شوند. اعداد     R 90/15و    R 85/25قیرهای دمیده به دو گروه    -53

 چه ویژگی از این قیرها را نشان می دهند؟   90و    85

 ار امولسیون مقد  – ( درجه نفوذ  2نقطه نرمی                                       –( درصد خالصی 1

 درجه نفوذ   – ( نقطه نرمی  4نقطه نرمی                                           –( درجه نفوذ 3

 

جهت زیرسازی اندودها در داخل ساختمان از مالت گچ و خاک استفاده می شود. آیا می توان بجای آن  -54

 با استناد به بندهای زیر استفاده کرد؟  ترمیلیم 4.8از مالت گچ و ماسه و با اندازه ماسه مصرفی  

 زیرا چسبندگی بین ماسه و گچ کم است.   – ( خیر  1

 زیرا مالت گچ کندگیر است و اندودکاری قابل انجام نیست.   –( خیر 2

 به شرط آنکه نوع ماسه مصرفی ریزدانه باشد.   – ( بله  3

 به شرط آنکه ماسه بادی در آن منطقه فراوان باشد.   – ( بله  4

 

از چه روشی توصیه می شود  -55 استفاده  ارزیابی تخلخل داخلی جوش گوشه،  بررسی عیب برای  در  ؟ و 

 ت، استفاده از کدام آزمایش مناسب است ؟ هندسی با بعد جوش نادرس

 آزمایش خمش و شکست بازرسی عینی ،  –( آزمایش مخرب 1

 بازرسی عینی با وسایل اندازه گیری دقیق  –ش عینی ( آزمای 2

 بازرسی عینی با اندازه گیری تقریبی جوش   – ( آزمایش عینی  3

 بازرسی عینی با اندازه گیری تقریبی جوش   – ( آزمایش مخرب  4
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قرار است بصورت سقفی با جوش شیاری دوطرفه با نفوذ کامل در   16mmدو ورق هر کدام با ضخامت    -56

نامتقارن نیز جهت جوشکاری توصیه شده باشد، عمق شیار  Xکارگاه اتصال داده شوند. اگر امکان ایجاد درز 

 در دو حالت زیر به ترتیب کدام است؟ 

 برگرداندن ورق امکان پذیر نباشد.   -الف

 شد. برگرداندن ورق امکان پذیر با  -ب

 میلیمتر  12 –میلیمتر    12(  2میلیمتر                                             12  – میلیمتر    8(  1

 میلیمتر   8  –میلیمتر   12(  4میلیمتر                                              8  – میلیمتر    8(  3

 

متر در مجاورت دسترسی   28ارتفاع  واحد مسکونی، حریم آور ساختمانی با    220در مجموعه زیستی با   -57

 سواره رو متناسب با ترافیک زمان بحران برابر با کدامیک از گزینه های ذیل می باشد؟ 

 متر   10(  4متر                                   12(  3متر                                   14(  2متر                                18(  1

 

ساختمان با مقاومت مناسب در برابر انهدام پیش رونده بارهای انفجاری از روش مقاومت کالفی  در طراحی    -58

 استفاده خواهد شد. این کالف ها در چه محدوده عرضی از لبه محیط ساختمان به داخل تعبیه می گردند؟  

 متر   1(  4متر                                  1.8(  3    متر                              1.5(  2متر                                 1.2(  1

 

عدد از تجهیزات قطع و وصل برقی، حداقل چه   200در یک مجموعه اداری، بمنظور تشخیص سالم بودن   -59

 کل تجهیزات کنترل و نتیجه گزارش شود؟ تعداد از آنها باید بازدید شوند؟ در چه صورتی الزام است  

 عدد باشد.   5اگر که تعداد لوازم مورد ایراد    – عدد    20(  1

 عدد باشد.   6د لوازم مورد ایراد  اگر که تعدا  – عدد    10(  2

 عدد باشد.   7اگر که تعداد لوازم مورد ایراد   –عدد   20(  3

  عدد باشد.    3اگر که تعداد لوازم مورد ایراد    – عدد    10(  4

 



  1401سؤاالت آزمون جامع شهریور  ACE موسسه 

18 
 

شاغل در   ،یکی از مهندسان پایه یک در رشته عمران به اتفاق یکی از مهندسان هم رشته و هم پایه خود  -60

یک شرکت حقوقی طراحی ساختمان می باشند. چنانچه شخص موردنظر خارج از کارهای مربوط به خود در 

شرکت، شاغل تمام وقت محسوب نشده و با تائید مراجع ذیربط تعهد نماید در طول یکسال آینده شغل تمام 

 اهد یافت ؟ وقت دیگری را تقبل نکند، ظرفیت اشتغال نامبرده حداکثر چقدر افزایش خو

 مترمربع   108000( 2مترمربع                                                      288000(  1

     مترمربع    56000(  4مترمربع                                                       324000(  3
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در  ACE شما هم می توانید جز قبولین بی شمار موسسه

 نظام مهندسی باشید آزمون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


