
میباشد.براي تهیه نســــخه کامل آزمون هاي آزمایشــــی عمران و معماري (نظارت و اجرا ) ااین فایل منتخبی ازدفترچه سوال و پاسخ مربوط به آزمون آزمایشــــــــــی  نظام مهندسی 

همراه با پاسخ تشریحی به کمک کلیدواژه به لینک زیر مراجعه کنید

اطالعات بیشتر در مورد آزمون آزمایشی

: آزمون آزمایشـــــی که همراه با پاسخ تشـــــریحی باشد به شما کمک میکند که منابع آزمون را مرور کنید و شما را با نوع  لزوم استفاده 

.همچنین میتوانید نقاط قوت و ضعف خود را بشـناسید تا در آزمون اصلی به مشــکالتی نظیر کمبود  سواالت مطرح از هر مبحث آشنا میکند 

وقت یا عدم تمرکز برنخورید 

: پاسخ هاي تشریحی این آزمون ها با استفاده از روش کلیدواژه حل شده است که تمرین بسیار مهمی براي استفاده از  تمرین کلیدواژه

کلیدواژه براي آزمون اصلی است

2 دوره آزمون:براي رسـیدن به اهداف گفته شـده ما براي هر رشـته 2 دوره آزمون با سـواالت تالیفی براي شـما تدارك دیده ایم یعنی 

براي نظارت 2 دفترچه سوال و 2 پاسخ تشریحی و همینطور براي آزمون اجرا

:نیازي نیسـت براي شرکت در آزمون به جایی بروید و فقط کافیســت فایل هاي آزمون را پرینت گرفته و بصــورت  آزمون غیر حضـوري

زمان بندي شده از خودتان آزمون بگیرید 

شبیه سازي شده:اگر دفترچه آزمون را نگاه کنید کامال شبیه به دفترچه سواالت آزمون اصلی است براي اینکه خود را در فضاي آزمون 

قرار بدهید
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- نظارت میباشد براي تهیه نســـــخه کامل آزمون هاي آزمایشـــــی عمران و ااین فایل منتخبی از چند صفحه مربوط به پاسخ تشریحی یکی از دو آزمون آزمایشـی  عمران 

معماري ( نظارت و اجرا ) به لینک زیر مراجعه کنید
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مبحث 9 ، صفحه 136

گزینه 3پاسخ: 

سوال:

کدام یک از نتایج سه نمونه متوالی بتن در یک کارگاه با رده بتن          مطابقت دارد ؟) 24

1)  30-25-18                 2) 48-32-20                  3) 40-32-25                     4) اطالعات مسئله کافی نیست

  25-32-40 

نکته 1 : کلیدواژه مناسب براي این سوال پذیرش بتن است . در این نوع سواالت سه نمونه متوالی بتن براي ارزیابی آن با 

مقدار مقامت فشاري طراحی داده میشود.دقت کنید که نمونه ها باید 3 تا باشد.

روش حل:

روش حل اینگونه سئواالت که در ادامه شرح داده خواهد شد، 1 تا 3 مرحله دارد که ممکن است در یکی از این مراحل به 

نتیجه برسیم.در گام اول اگر شرایط برقرار باشد بتن قابل قبول است در غیر اینصورت در مرحله دوم مجددا شانس قبولی را 

به نمونه خواهیم داد یعنی ممکن است در گام دوم بتن مورد قبول باشد ، اما اگر در گام دوم هم به نتیجه نرسیدیم قطعا بتن 

مورد قبول نیست و ما در گام سوم بررسی میکنیم که آیا بتنی که در گام قبلی غیر قابول بود بطور کلی مردود است یا فقط 

غیر قابل قبول است.پس نتیجه نهایی میتواند یکی از 3 حالت زیر باشد:

1) قابل قبول    2) غیر قابل قبول      3) عدم پذیرش قطعی یا مردود بودن بتن

گام اول: اگر مینیمم مقادیر نمونه بیشتریا مساوي مقاومت فشاري طرح باشد بتن مورد قبول است 

در غیر این صورت باید در گام دوم یک شانس دیگر به بتن براي قبولی بدهیم و نمیتوان 

گفت این بتن رد شده در گام اول ، بطور کلی غیر قابل قبول است

اگر همزمان هر دو رابطه زیر برقرار باشد بتن قابل قبول است  در غیراینصورت اگر یکی از آنها برقرار نباشد، بتن  گام دوم :

غیر قابل قبول است و باید در گام سوم چک کنیم که آیا بتن مردود ( عدم پذیرش قطعی ) هست یا اینکه فقط غیر قابل قبول 

است

اگر هر دو یا یکی یا روابط زیر برقرارباشد:  وضعیت بتن “غیر قابل قبول” است اما اگر هر دو رابطه همزمان باهم  گام سوم 

برقرار نباشد بتن در وضعیت “ عدم پذیرش قطعی “ قرار میگیرد و مردود است

اما حل این سئوال: ابتدا با توجه به رده بتن که مبناي طراحی ما است درمیابیم که مقاومت فشاري طرح ما 25 مگاپاسکال 

است و با توجه به انچه گفته شد فقط مقدار مینیمم در گزینه سوم ، شرط اول را پاس میکند و این نمونه بطور قطع قابل قبول 

است و با توجه به شرایط گزینه ها که فقط یکی از آنها باید انتخاب شود ( در صورت سوال عبارت هایی مثل همه گزینه ها یا 

مثال گزینه فالن و فالن درست است وجود ندارد) نیازي به چک کردن بقیه نیست و وقت خودمان را هدر نمی دهیم. اما براي 

اینکه خیال شما هم راحت باشد گزینه هاي 1 و 2 را هم در گام دوم براي مشخص شدن وضعیت چک میکنیم.

ما رابطه کوچکتر را انتخاب میکنیم غیر قابل قبول بودن برقرار نباشد. کافی است براي  گزینه ها یکی از دو رابطه گام دوم

همانطور که میبینید براي گزینه هاي 1 و 2 این رابطه برقرار نیست بنابراین بتن در این دو گزینه قابل قبول نیست و نیازي به 

چک کردن رابطه دوم هم نیست.اگر صورت سئوال از ما در رابطه با عدم پذیرش قطعی بتن سوال کرده بود باید به گام سوم 

میرفتیم و اگر هر دو رابطه گام سوم همزمان برقرار نبود بتن کامال مردود بود!!

پذیرش بتن   : م 9  ص 136

C25

1 2 3min( , , ) cx x x f�

min 4cx f MPa� - 1 2 3
m 1/ 5

3
c

x x x
x f MPa

+ +
= ³ +

min 4cx f MPa< - m cx f<

min 4cx f MPa� -

15

1





icivil.ir/aznezam

2این فایل نمونه اي از چند آزمایشی شماره   سئوال و پاسخ تشریحی آزمون

س  میباشد .براي تهیه این مجموعه با پاسخ تشریحی به آ درعمران - نظارت 

زیر مراجعه شود
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