
  راه و ساختمان                                                              99شهریور–کارشناس رسمی )قوه قضاییه( آزمون           اندیشه رسای شریف                                                                                  

 

  @ arsharif   33440044-33444044 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

 

 

 

وبسضٌبسبى ضبغل دس دستگبّْبی دٍلتی یب ٍاثستِ ثِ دٍلت یب ضْشداسی ّب ٍ سبیش ًْبدّبی -1

ػوَهی غیش دٍلتی تحت چِ ضشایكی هی تَاًٌذ دس دػبٍی ٍ سبیش اهَس هستلضم اهش وبسضٌبسی 

 دستگبُ هحل خذهت آًْبست ثِ ػٌَاى وبسضٌبس سسوی اظْبس ًظش وٌٌذ ؟سسوی وِ هشثَـ ثِ 

دس آى سضتِ ثِ رض وبسضٌبس هزوَس وبسضٌبس سسوی –(وبسضٌبس هزوَس هشؾی الكشفیي ثبضذ 1

وبسضٌبس هزوَس قجك همشسات هشثَـ ثِ آى دستگبُ لبًًَب هلضم ثِ –دیگشی ٍرَد ًذاضتِ ثبضذ 

 اظْبس ًظش ثبضذ 

 هذافغ وبسضٌبسبى ضبغل ًویتَاًٌذ دس اهَس فَق دخبلت داضتِ ثبضٌذ (ثِ دلیل تؼبسؼ 2

ثبالتشیي  –وبسضٌبس هزوَس حك الضحوِ هكبلجِ ًىٌذ –(وبسضٌبس هزوَسهشؾی الكشفیي ثبضذ 3

 همبم دستگبُ هشثَـ اربصُ وتجی غبدس وشدُ ثبضذ 

وبسضٌبس  –وبسضٌبس هزوَس ثبصًطستِ ضذُ ثبضذ –(وبسضٌبس هزوَس هشؾی الكشفیي ثبضذ 4

 ثِ آى دستگبُ لبًًَب هلضم ثِ اظْبس ًظش ثبضذ هزوَس قجك همشسات هشثَـ 

 

 وذام هَسد غحیح ًیست ؟ -2

(هزبصات اًتظبهی تخلفبت اًتظبهی اظْبس ًظش دس صهبى هحشٍهیت اص حمَق ارتوبػی یب دس صهبى 1

 تؼلیك فمف هحشٍهیت دائن اص وبسضٌبسی است 

بسضٌبسی ٍ اظْبس ًظش ثش خالف ٍالغ هیتَاًذ هحشٍهیت دائن اص (هزبصات اًتظبهی تخلف اًزبم و2

 وبسضٌبسی ثبضذ 

(هزبصات اًتظبهی تخلف ًمؽ لَاًیي ٍ همشسات دس اظْبس ًظش وبسضٌبسی هیتَاًذ ضص هبُ اًمؿبل 3

 هَلت ثبضذ 

ثشای (هزبصات اًتظبهی تخلف سفتبس خالف ضبى ضغلی هحذٍد وشدى اختیبسات فٌی وبسضٌبس 4

 ل است هذت یىسب
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  @ arsharif   33440044-33444044 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

 

 

 

ثبصسسبى دس رلسبت وذام هشرغ صیش ثب داضتي حك سای ضشوت هیىٌٌذ ٍ دس تؼییي خف هطی ٍ -3

 سبیش تػویوبت آى سْین ّستٌذ ؟

( هزوغ 4( هزوغ ػوَهی فَق الؼبدُ  3(ضَسای ػبلی وبسضٌبسبى 2( ّیئت هذیشُ وبًَى ّب    1

 ػوَهی

 

دادگستشی وذام هَسد غحیح  دس خػَظ هذت تؼمیت تخلفبت اًتظبهی وبسضٌبسبى سسوی-4

 است ؟

(آییي ًبهِ ارشایی لبًَى وبًَى وبسضٌبسبى سسوی هذت دٍ سبل سا س ًظش گشفتِ ثَد وِ ثشاثش سای 1

 غبدسُ ّیبت ػوَهی  دیَاى ػذالت اداسی اثكبل ضذ 

(دس هَسد هزبصات ّبی اًمؿبل هَلت ٍ دائن دٍ سبل ٍ دس هَسد سبیش هزبصات ّبی اًتظبهی ثِ 2

 هذت صهبى خبغی ًیست 

آییي ًبهِ ارشایی لبًَى وبًَى وبسضٌبسبى سسوی دادگستشی هذت سِ سبل اص  75(حست هبدُ 3

 استىبة تخلف یب آخشیي الذام اًتظبهی است 

تخلفبت اًتظبهی حذاوخش ظشف هذت پٌذ سبل اص تبسیخ استىبة ثبیذ هَسد سسیذگی ٍالغ ضَد دس (4

 غیش ایٌػَست هشاتت لبثل پیگیشی ًیست 

 

آسای ثذٍى هحىَهیت اًتظبهی وبسضٌبسبى سسوی ػؿَ هشوض ٍوال ، وبسضٌبسبى سسوی ٍ -5

 لبثل اػتشاؼ است ؟ هطبٍساى خبًَادُ لَُ لؿبئیِ اص سَی وبسضٌبس هحىَم دس وذام هشرغ

 (ولیِ آسا ّش دادگبُ تزذیذ ًظش اًتظبهی2ٍ ثبالتش دس دیَاى ػذالت اداسی    4(آسای دسرِ 1

 (ولیِ آسا دس دیَاى ػذالت اداسی 4ٍ ثبالتش دس دادگبُ تزذیذ ًظش اًتظبهی   4(آسای دسرِ 3
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  @ arsharif   33440044-33444044 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

 

 

 

ٍ هطبٍسى خبًَادُ هشرغ سسیذگی ثِ اػتشاؼ دس تػویوبت اداسی هشوض ٍوال وبسضٌبسبى سسوی -6

 وذام است ؟

 (دادسشای اًتظبهی 4(دیَاى ػذالت اداسی   3(سئیس هشوض   2( ّیئت ًظبست     1

 

 هشرغ احشاص سٍال غالحیت اخاللی یب سفتبسی وبسضٌبسبى سسوی وذام است ؟-7

 (حفبظت اقالػبت لَُ لؿبئیِ  2( ّیئت ًظبست                                   1

 ( ّیئت تؼییي غالحیت 4ضیٌص لَُ لؿبئیِ                       ( ّستِ گ3

 

تحت وذام یه اص ضشایف صیش همبم لؿبئی هیتَاًذ ثِ ربی وبسضٌبس سسوی اص اّل خجش استفبدُ -8

 وٌذ ؟

(دس ّش غَست همبم لؿبئی هیتَاًذ اص اّل خجش استفبدُ وٌذ ٍ ّیچ هحذٍدیتی ثشای لبؾی ٍرَد 1

 ًذاسد 

 ایكی اهىبى استفبدُ اص اّل خجش ٍرَد ًذاسد (تحت ّیچ ضش2

 ( فمف دس غَستی وِ آى حَصُ وال فبلذ وبسضٌبس سسوی ٍ ری غالح ثبضذ3

وبسضٌبس سسوی دس آى حَصُ لؿبئی ٍرَد ًذاضتِ ثبضذ یب ثِ تؼذاد وبفی ًجبضذ یب دس دستشس (4

 ًجبضذ 

 هَسد غحیح است ؟دس خػَظ ثحج اػتشاؼ ثِ ًظشیِ وبسضٌبس دس دادسسی ویفشی وذام -9

 (فمف ضبوی حك اػتشاؼ ثِ ًظشیِ وبسضٌبسی سا داسد 1

(اگش ًظشیِ وبسضٌبسی ثب اٍؾبع ٍ احَال هحمك ٍ هؼلَم هَسد وبسضٌبسی هكبثمت ًذاضتِ ثبضذ 2

 ثبصپشس ًظش وبسضٌبس سا ثِ ًحَ هستذل سد هیىٌذ ٍ هَؾَع سا ثِ وبسضٌبس دیگشی اسربع هیذّذ 
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  @ arsharif   33440044-33444044 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

 

 

 

(ثِ رْت حفظ حمَق احتوبلی قشفیي پشًٍذُ تحت ّش ضشایكی اهىبى اػتشاؼ ثِ ًظشیِ 3

 وبسضٌبسی ٍ اسربع اهش ثِ ّیئت وبسضٌبسی سا داسًذ 

 (هتْن پشًٍذُ اهىبى اػتشاؼ ثِ ًظشیِ وبسضٌبسی سا داسد ٍلی ضبوی چٌیي حمی ًذاسد 4

 

 وذاهیه اص هَاسد صیش اص رْبت سد وبسضٌبس ًیست ؟-10

 (وبسضٌبس ثب ّوسش اٍ دس هَؾَع وبسضٌبسی داسای ًفغ ضخػی ثبضذ 1

 (وبسضٌبس ثب ّوسش اٍ ٍاسث یىی اص اغحبة دػَا ثبضذ 2

 (وبسضٌبس ّوىبس یب خبدم یىی اص قشفیي دػَا ثبضذ 3

 (وبسضٌبس لجال دس هَؾَع اسربػی سبثمِ اظْبس ًظش داضتِ ثبضذ 4

 

 تىویل هیىٌذ ؟وذام هَسد ػجبست صیش سا ثِ ًحَ غحیح -11

ضشایف اهَس  34وبسفشهب..... سا پس اص تػَیت غَست هزلس  تحَیل ...... ثب تَرِ ثِ تجػشُ یه هبدُ 

 پیوبى آصاد هیىٌذ 

 هَلت  –( ٍرَد سپشدُ تؿویٌی حسي اًزبم وبس 2لكؼی                –(تؿویي حسي اًزبم وبس 1

 هَلت  –ویي اًزبم تؼْذات (تؿ4هَلت                –(تؿویي حسي اًزبم وبس 3

 

ضشایف ػوَهی پیوبى ثشای فسخ پیوبى دس خػَظ 47ثش اسبس ثٌذّب ٍ تجػشُ ّبی هبدُ  -12

قشح ّب ٍ پشٍطُ ّبی هلی استبًی ضذُ ،وبسفشهب هَظف است ظشف حذاوخش دٍ ّفتِ اص اتوبم هْلت 

ِ چِ وسی تحَیل دّذ یب تؼییي ضذُ دُ سٍصُ ثشای پیوبًىبس پس اص اثالؽ اخكبس هستٌذات الصم سا ث

 ثِ وزب اسسبل وٌذ ؟
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  @ arsharif   33440044-33444044 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

 

 

 

 (دثیشخبًِ ضَسای فٌی استبى ) سبصهبى هذیشیت ٍ ثشًبهِ سیضی استبى (1

 (وبسگشٍُ پیوبى ٍ ؾَاثف فٌی 4ضَسای فٌی استبى                      (3                   (پیوبًىبس  2

 

اثضاسی سا وِ ثشای اًزبم ػولیبت الصم است اص  ثب تَرِ ثِ ایٌىِ پیوبًىبس ًویتَاًذ هبضیي آالت ٍ-13

 وبسگبُ خبسد وٌذ وذام هَسد غحیح است ؟

(هبضیي آالتی وِ دسوبسگبُ هَسد ًیبص ًیست پیوبًىبس تمبؾبی ثیشٍى ثشدى هبضیي آالت هزوَس سا 1

ثِ هٌْذس هطبٍس تسلین هیىٌذ هٌْذس هطبٍس ثِ تمبؾبی اٍ سسیذگی هیىٌذ ٍ دس غَستی وِ 

 ذ اربصُ خشٍد هیذّذ هَرِ ثبض

(تحت ّیچ ػٌَاى تب پبیبى وبس ٍ تحَیل سبختوبى پیوبًىبس ًویتَاًذ هبضیي آالت سا اص وبسگبُ 2

 خبسد وٌذ 

(هبضیي آالتی وِ دس وبسگبُ هَسد ًیبص ًیست پیوبًىبس هیتَاًذ آًْب سا خشد وٌذ فمف ثبیذ ثِ اقالع 3

 دستگبُ ًظبست ثشسبًذ 

ُ هَسد ًیبص ًیست پیوبًىبس تمبؾبی ثیشٍى ثشدى هبضیي آالت هزوَس سا (هبضیي آالتی وِ دس وبسگب4

 ثِ وبسفشهب تسلین هیىٌذ ٍ چٌبًچِ وبسفشهب اربصُ دّذ خبسد هیىٌذ .

 

 قجك هجحج ضشایف ػوَهی پیوبى ،وبهل تشیي تؼشیف ضشایف  خػَغی پیوبى چیست ؟ -14

(ضشایف خبغی ثشای تىویل هفبد ضشایف ػوَهی است ٍ ضبهل اغل لشاسداد ،ًمطِ ّبی ارشایی ٍ 1

 هطخػبت فٌی ٍ ػوَهی است 

(ضشایف خبغی است وِ ثِ هٌظَس تىویل ضشایف ػوَهی ،ثشای ایي پیوبى ، ثب تَرِ ثِ ٍؾؼیت ٍ 2

ی تَاًذ هَاد ضشایف هبّیت آى تٌظین ضذُ است . هَاسد دسد ضذُ دس ضشایف خػَغی ،ّیچ گبُ ًو

 ػوَهی سا ًمؽ وٌذ .
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  @ arsharif   33440044-33444044 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

 

 

 

(ضشایف خبغی است وِ ثِ هٌظَس ضشایف ػوَهی ،ثشای ایي پیوبى ثب تَرِ ثِ ٍؾؼیت ٍ هبّیت 3

هی تَاًذ هَاد ضشایف ػوَهی سا ًمؽ آى تٌظین ضذُ است هَاسد دسد ضذُ دس ضشایف خػَغی 

 وٌذ .

ایي پیوبى ثب تَرِ ثِ ٍؾؼیت ٍ  (ضشایف خبغی است وِ ثِ هٌظَس تىویل ضشایف ػوَهی ثشای4

 هبّیت آى تٌظین ضذُ است ٍ الصم االرشا ًوی ثبضذ .

 

 وذام هَسد ػجبست صیش سا ثِ ًحَ غحیح تىویل هی وٌذ ؟-15

 ضشایف ػوَهی پیوبى ، پیوبًىبس ......... 39پیص اص تحَیل هَلت وبس قجك هبدُ 

اُ ثب ًمطِ ّبیی چَى سبخت وِ (غَست ٍؾؼیت ًْبیی دستَسالؼول ّبی ساُ اًذاصی سا ّوش1

 حذالل یه ًسخِ آى لبثل تىخیش ثبضذ ثِ هٌْذس ًبظش ٍ هٌْذس هطبٍس هیذّذ 

(غَست ٍؾؼیت ًْبیی ٍ ولیِ ًمطِ ّبیی چَى سبخت سا دس سِ ًسخِ ثِ وبسفشهب ٍ هٌْذس 2

 هطبٍس هیذّذ 

خت سا ثِ (غَست ٍؾؼیت ًْبیی ٍ دستَسالؼول ّبی تؼویش ًٍگْذاسی ٍ ًمطِ ّبیی چَى سب3

 هٌْذس هطبٍس ٍ وبسفشهب هیذّذ 

سا ّوشاُ ثب ًمطِ ّبیی چَى سبخت دس (دستَسالؼول ّبی ساُ اًذاصی ، ساّجشی ، تؼویش ًٍگْذاسی 4

 سِ ًسخِ وِ یه ًسخِ آى لبثل تىخیش ثبضذ ثِ هطبٍس هیذّذ 

 

شاس دس خػَظ ًوبی سبختوبى وِ ثخطی اص رذاسُ خبسری سبختوبى است وِ دس هؼشؼ دیذ ل-16

 داسد وذام هَسد غحیح است ؟

 (ثشای ّش قجمِ اختػبغی ثَدُ ٍ هبله هیتَاًذ ثب هزَص ضْشداسی آى سا تغییش دّذ 1

 (دس غَست تَافك اوخشیت هیتَاى آى سا تغییش داد 2
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 (هطبػی ثَدُ ٍدس غَست سؾبیت ولیِ هبلىیي لبثل تغییش است 3

 لخَاُ خَد آى سا تغییش دّذ (ثشای ّش قجمِ اختػبغی ثَدُ ٍ هبله هیتَاًذ ثِ د4

 

دس ساُ پلِ سبختوبى اًذاصُ ػوك وف پلِ ٍ حذاوخش تؼذاد پلِ ّبی ثیي دٍ پبگشد ثِ تشتیت چٌذ - 17

 سبًتی هتش ٍ چٌذ پلِ است ؟

1)28  ٍ12              2)30  ٍ12               3)30  ٍ10                  4)27  ٍ12 

 

است  8/0ؾشیت اقویٌبى دس ثشاثش ٍاطگًَیتحت احش ًیشٍی ثبد ثشای دیَاسی ثِ ضىل صیش ثشاثش-18

ثِ  ---ثبضذ ًیشٍی هَحش ثبد ثشحست    20knثشاثش m 15چٌبًچِ ٍصى هخػَظ ایي دیَاس ثب قَل 

 وذام هَسد ًضدیه است ؟

1)33/3                  2)85/0                       3)33/1                          4)0/2 

 

ثشای ثتي ّبیی وِ دس هؼشؼ یخ صدى  ٍ آة ضذى هتَالی لشاس هیگشًذ استفبدُ اص وذام هَسد  -19

 صیش اویذا تَغیِ هیطَد ؟

 ( هَاد حجبة صاٍ سبخت ثتي ثب حجبة َّا2( هَاد ضیویبیی یخ صدا                       1

 ( ؾذ یخ 4         (غشفب هَاد حجبة صا                3

 

 وذام هَسد دسخػَظ هیلگشدّبی اًتظبس غحیح ًیست ؟دس اػؿبی خوطی یب فطبسی -20

 (ثبیذ پس اص ربگزاسی هیلگشدّب سا خن ًوَد 1

 دسرِ تزبٍص وٌذ  70(ضیت لسوت هبیل هیلگشدّبی خن ضذُ ًسجت ثِ هحَس ستَى هیتَاًذ اص 2



  راه و ساختمان                                                              99شهریور–کارشناس رسمی )قوه قضاییه( آزمون           اندیشه رسای شریف                                                                                  

 

  @ arsharif   33440044-33444044 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

 

 

 

 دسرِ تزبٍص وٌذ  80هحَس ستَى  ًجبیذ اص  (ضیت لسوت هبیل هیلگشدّبی خن ضذُ  ًسجت ث3ِ

 (اهىبى هْبس آًْب ثب استفبدُ اص خبهَت یب دٍس پیچ ٍرَد داسد .4

 

 

 هشاحل غحیح ثتي سیضی ضبلَدُ ثِ تشتیت وذاهٌذ؟-21

 ٍیجشُ-ثتي سیضی-اسهبتَس گزاسی-لبلت ثٌذی-(پبوسبصی ثستش1

 اثذّی-ٍیجشُ-سیضیثتي -اسهبتَس گزاسی-لبلت ثٌذی-ثتي هگش-(پبوسبصی ثستش2

 اثذّی-ثتي سیضی-اسهبتَس گزاسی-لبلت ثٌذی-ثجتي هگش-(پبوسبصی ثستش3

 ٍیجشُ-ثتي سیضی-اسهبتَس گزاسی-لبلت ثٌذی-ثتي هگش-(پبوسبصی ثستش4

 

 همشسات هلی سبختوبى وذام هَسد دس خػَظ ارشای ػولیبت سبختوبًی غحیح است؟ 12هكبثك هجحج -22

،ًظیش رَضىبسی ٍ پیچ ٍ هْشُ وبسی دس سبصُ ّبی ثتٌی ثبیذ تَسف اضخبظ (ػولیبت سبخت،ثشپبیی ٍ ًػت 1

 ری غالح اًزبم ضَد.

 هتش اص لجِ گَد سیختِ ضَد  1.5(هَاد حبغل اص گَد ثشداسی ،ًجبیذ ثِ فبغلِ ووتش اص 2

 گوبسدُ ضَد.هتش ثبضذ،ًجبیذ وبسگش دس هحل وبس ثِ تٌْبیی ثِ وبس  2(دس گَد ثشداسی ّبیی وِ ػوك اى ثیطتش اص 3

 هتش ثبضذ ،ًجبیذ وبسگش دس هحل وبس ثِ تٌْبیی ثِ وبس گوبسدُ ضَد. 1(دس گَدثشداسی ّبیی وِ ػوك اى ثیطتش اص 4

 

 وذام هَسد دس خػَظ ػبیك وبسی سقَثتی ثِ ٌّگبم ثبسًذگی غحیح است؟-23

 (دس سكَح ثبص هزبص ًیست1

 (چٌبًچِ دس صیش اى لیش ضل پبضیذُ ضَد ،هزبص است2

 بًچِ هحل ػبیك وبسی سا خطه وٌین،هزبص است(چ3ٌ
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  @ arsharif   33440044-33444044 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

 

 

 

 (دس غَستی وِ دٍ الیِ ػبیك اًزبم ضَد هزبص است4

 

ضىل صیش لسوتی اص پالى یه سبختوبى هسىًَی حبٍی ثبلىي قشُ ای سا ًطبى هی دّذ.حذاوخش لٌگش -24

 هتش( است؟-چٌذ )تي ABخوطی ًبضی اص ثبس صًذُ دس تیش دٍ سش سبدُ 

1)4.8              2)0.8                      3)1.2          4)1.8  

 

 دس سبصُ تحت ثبس دیٌبهیىی ،حذالل اًذاصُ رَش گَضِ چٌذ هیلی هتش است؟-25

 3(4  5(3  6(2   (ثستِ ثِ ؾخبهت لكؼِ ًبصن تش1

 

 دس قشاحی لشصُ ای ستَى ّب،وذام هَسد دس خػَظ دٍ لكؼِ ستَى ٍغلِ ضًَذُ غحیح است؟-26

 ستَى ثِ ّش یه اص دٍ لكؼِ ستَى دس همكغ ػذم تمبسى هزض است (اتػبل ٍغل1ِ

 (اتػبل ٍغلِ ستَى ثِ ّش یه اص دٍ لكؼِ ستَى ٍغلِ ضًَذُ،تٌْب ثب پیچ پش همبٍهت هیسش است2

 (اتػبل ٍغلِ ثِ یىی اص لكؼبت ستَى،توبهب رَضی ٍ ثِ دیگشی ،توبهب پیچی هزبص ًیست3

 تمبسى ایزبد وٌذ(اتػبل ٍغلِ ستَى ًجبیذ دس همكغ ػذم 4

 

قجمِ حتی اگش اص ًظش هحبسجبت تؼذاد  8ثش اسبس همشسات هلی سبختوبى  دس سبختوبى ّبی  -27

 ٍ ظشفیت یه دستگبُ آسبًسَس وفبیت وتذ ثبیذ وذاهیه اص هَاسد صیش پیص ثیٌی ضَد ؟

 دستگبُ آسبًسَس  (دٍ 2      (یه دستگبُ آسبًسَس ٍ یه دستگبُ آسبًسَس حول ثبس1

 ( یه دستگبُ آسبًسَس سیضدُ ًفش4ُ                                  ( حذالل دٍ دستگبُ آسبًسَس  3 
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  @ arsharif   33440044-33444044 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

 

 

 

قجك هجحج ًْن همشسات هلی سبختوبى دس حبلت ّبی حذی ًْبیی ثِ وبسگیشی سٍش تحلیل -28

غیش خكی رْت هحبسجِ ًیشٍّبی داخلی اػؿبی سبختوبى  لبثی ثتٌی ثشای وذام ؾشیت الغشی 

 ؟ستَى ّب الضاهی ًیست 

1)75                  2 )200               3)120                 4 )150 

 

ثبضذ ًسجت همبٍهت MPa 40سٍصُ ًوًَِ استَاًِ ای استبًذاسد  28چٌبًچِ همبٍهت فطبسی -29

 فطبسی ًوًَِ استَاًِ ای استبًذاسد ثِ ًوًَِ هىؼجی استبًذاسد ثِ وذام هَسد ًضدیه تش است ؟

1 )25/1                   2)89/0                3 )14/1                4)85/0 

 

هیلی هتش دس سٌگذاًِ ّبی سیض هػشفی دس ثتي  36/2هیضاى دس غذ ٍصًی هزبص سد ضذُ اص اله -30

 چمذس است ؟

1 )100-89             2 )54-15              3 )90-30            4 )100-60   

 

 50mmخكی سبصُ ای ًطبى هیذّذ وِ تغییش هىبى ًسجی ٍالؼی  قجمِ ای  ًتبیذ تحلیل غیش-31

هحبسجِ ضذُ است   20mmاست تغییش هىبى ربًجی ًسجی ّوبى قجمِ اص سٍش استبتیگی هؼبدل 

 حذاوخش ضبخع پبیذاسی ایي قجمِ وذام است ؟

1)26/0                 2)25/0                3)20/0                       4)16/0   

 

 

 

 چگًَِ قجمِ ای است ؟ 2800قجك آییي ًبهِ  soft storyقجمِ ًشم -32
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  @ arsharif   33440044-33444044 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

 

 

 

 ( ًیشٍی صلضلِ اثتذا آى قجمِ سا تخشیت هی وٌذ 1

% هتَسف 70% سختی ربًجی  قجمِ سٍی خَد  ٍیب ووتش اص 60(سختی ربًجی آى ووتش اص 2

 سختی ّبی سِ قجمِ سٍی خَد ثبضذ 

% هتَسف سختی 80سختی ربًجی قجمِ سٍی خَد یب ووتش اص  70(سختی ربًجی آى ووتش اص 3%

 ّبی سِ قجمِ سٍی خَد ثبضذ 

 (ثب هػبلح ًشم هخل یًََلیت یب ثتي هتخلخل ارشا ضذُ ثبضذ 4

 

وذام هَسد R=5ایشاى ثشای قشاحی سبختوبًی ثب ؾشیت سفتبس 2800هكبثك ؾَاثف استبًذاسد  -33

 بة هٌبسجی ثشای ؾشیت ثبصتبة ثبضذ ؟هیتَاًذ اًتخ

1 )67/0  =B                   2)38/0 =B             3 )44/0  =B                  4)53/0=B 

 

دس سبختوبى ثٌبیی والف داسچٌبًچِ یىی اص اظالع چطوِ ّبی حبغل اص رَضىبسی هیلگشد ثِ -34

ثبضذ اًذاصُ ؾلغ دیگش  m 5/4شاثش تیش آّي ّبی سمف قبق ؾشثی  ثِ هٌظَس اًسزبم سمف  ث

 چطوِ چٌذ هتش هی تَاًذ هٌبست ثبضذ ؟

1 )7                   2 )5                         3 )6                              4 )5/6 

 

 

 

 

 وذام ػجبست صیش ثیبًگش تؼشیفی اص دیبفشاگن دس سبختوبى است ؟-35
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  @ arsharif   33440044-33444044 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

 

 

 

بس ثٌذی افمی یب تمشیجب افمی ّستٌذ وِ ثبس ربًجی صلضلِ سا ثب ثبم ّب ٍ یب سیستن ّبی هْ ،(وف ّب 1

 ثِ سیستن ّبی لبئن ثبسثش ربًجی هٌتمل هی وٌٌذ ػولىشد هیبى غفحِ ای 

(وف ّب ، ثبم ّب ٍ یب سیستن ّبی هْبس ثٌذی افمی ٍ یب تمشیجب افمی ّستٌذ وِ ًیشٍّبی حملی سا 2

 هٌتمل هی وٌٌذ 

ّبی هْبس ثٌذی افمی ٍ یب تمشیجب افمی ّستٌذ وِ ثبس ربًجی صلضلِ سا (وف ّب ، ثبم ّب ٍ یب سیستن 3

 هٌتمل ًوی وٌٌذ 

(سیستن ّبی هْبسثٌذی افمی یب لبئن ّستٌذ وِ ثبس ربًجی صلضلِ سا ثب ػولىشد هیبى غفحِ ای ثِ 4

 سیستن ّبی لبئن ثبسثش ربًجی هٌتمل هی وٌٌذ 

 

دس سبختوبى ّبی فَالی وذام است ؟ ثب رذیذتشیي ٍ هٌبست تشیي آصهبیص غیش هخشة رَش -36

 چِ ًَع سبصُ ای ؟

 

1 )RT   - 2           پیچ ٍ هْشُ ای ٍ رَضی)PT-    رَضی 

3)-  UT         4                رَضی)MT- رَضی 

 

 وذام هَسد است ؟هٌظَس اص لفظ لغبص دس رضئیبت ارشایی  سبختوبى -37

 ( پیص آهذگی دیَاس دس ػشؼ ثشای چبسچَة دس ٍ پٌزشُ است 1

 (ستًَی است وِ چبسچَة دس ٍ پٌزشُ سا ًگِ هی داسد ٍ ًؼل دسگبُ ثِ آى هتػل هی ضَد 2

 (ستًَی است وِ دس قشف ًؼل دسگبُ لشاس داسد ٍ ثبس ًؼل دسگبُ سا تحول هی وٌذ 3

 (دیَاس دٍ قشف ًؼل دسگبُ است وِ ثبس ًؼل گبُ سا تحول هی وٌذ 4
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  @ arsharif   33440044-33444044 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

 

 

 

 

سبختوبى اص هشص صهیي هزبٍس حذالل ثبیذ ثشاثش چِ  حذالل ػشؼ  دسص اًمكبع ، فبغلِ ّش قجمِ -38

 ًسجتی اص استفبع آى قجمِ اص سٍی تشاص پبیِ ثبضذ ؟

1 )007/0                 2 )01/0                  3)003/0                  4 )005/0 

 

ُ لكؼبت دس هَلغ ًػت ستَى ّب ، تیشّب ٍ ثكَس ولی لكؼبت فلضی لجل اص رذاوشدى ًگْذاسًذ-39

 ثبیذ چِ تؼذاد اص پیچ ٍ هْشُ ّب ثستِ ضذُ ٍ یب رَضىبسی الصم اًزبم ضَد ؟

 3/1( حذالل4            3/2( حذالل 3وبم                   ( ت2        ( حذالل ًػف   1

 

هَاد تطىیل دٌّذُ ثلَن سیوبًی سجه َّاداس ٍ اتَوالٍ ًطذُ وذام اًذ ؟ حذاوخش ٍصى خطه -40

 یلَ گشم  ثش هتش هىؼت است ؟آى چٌذ و

  500-(سیوبى ،آة ، گچ ٍ افضٍدًی ّب 1

 1000-پَدس آلَهیٌیَم ، آة ، گچ ، هبسِ ، سیض داًِ ٍ افضٍدًی ّب  –(سیوبى 2

 500 –(سیوبى ، آة ، هبسِ سیضداًِ ، گچ ٍ پَدس آلَهیٌیَم 3

 100 -،آة ،گچ ٍ پَدس آلَهیٌیَم  (سیوبى 4

 

 

 

 

 دس سبختوبى چیست ؟اص ارشای ثلَگبط  ّذف-41
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  @ arsharif   33440044-33444044 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

 

 

 

 (دس هٌبقك هشقَة ثشای صیجبیی ٍ رلَگیشی اص ٍسٍد آثْبی سكحی 1

 ( ثب استفبدُ اص للَُ سٌگ ٍ الضِ سٌگ ثشای ایزبد فبغلِ صهیي ٍ وف سبصی ثشای سقَثت است 2

 (رلَگیشی اص ٍسٍد آة سكحی ٍ سقَثت  ثِ وف سبصی سبختوبى هستمش سٍی صهیي 3

 َثت خبن صهیي ثِ وف سبصی ( رلَگیشی اص اًتمبل سق4

 

لكش خبهَت ّبی دس ثشگیشًذُ توبهی هیلگشدّبی اػؿبی فطبسی ثتٌی ًجبیذ اص چٌذ هیلی هتش -42

 ووتش ثبضذ ؟

 30(یه سَم لكش ثضسگتشیي هیلگشد قَلی ثب لكش ثیص اص 1

2)8                                        3)6                                          4)4 

 

دس حیي ارشای سبختوبى ّبی ثب سبصُ فَالدی  دس غَست اًزبم تغییشات دس استفبع ستَى ّب -43

 چِ ثبیذ وشد ؟

(پیوبًىبس ثبیذ اص هطبٍس یب هحبست ٍ دستگبُ ًظبست وست تىلیف وٌذ  ٍ پس اص اثالؽ ًمطِ ّبی 1

 رذیذ تَسف دستگبُ ًظبست  الذام وٌذ 

 وبسفشهب الذام ًوبیذ (پیوبًىبس ثبیذ حست دستَس 2

 (ولیِ هحبسجبت تَسف هطبٍس ثب استفبع رذیذ وٌتشل ضذُ ٍ تغییشات الصم سا اًزبم دّذ 3

(ولیِ هحبسجبت تَسف پیوبًىبس ثب استفبع رذیذ وٌتشل ضذُ ٍ پس اص اخز تبییذیِ ًبظش تغییشات 4

 الصم سا اًزبم دّذ 
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  @ arsharif   33440044-33444044 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

 

 

 

صیش ثِ ػٌَاى  ٍظیفِ ضْشداسی غحیح  لبًَى ضْشداسی ّب وذاهیه اص هَاسد 100قجك هبدُ -44

 است؟

( دس غَستی وِ ثذٍى پشٍاًِ ضْشداسی سبختوبى احذاث ثب ضشٍع ثِ احذاث ضذُ ثبضذ هىلف است 1

 لبًَى ضْشداسی ّب اسربع ًوبیذ  100هَؾَع سا ثِ وویسیَى هَؾَع هبدُ 

سبختوبى ّبی ثذٍى پشٍاًِ یب هخبلف هفبد پشٍاًِ ثِ ٍسیلِ (هی تَاًذ اص ػولیبت سبختوبًی 2

 هبهَسیي خَد رلَگیشی وٌذ 

(هىلف است اص ػولیبت سبختوبًی سبختوبى ّبی ثذٍى پشٍاًِ یب هخبلف هفبد پشٍاًِ ثِ ٍسیلِ 3

 هبهَسیي خَد رلَگیشی وٌذ 

سا دس هْلت همشس هجٌی ثش للغ توبم یب لسوتی اص ثٌب  100( هىلف است تػوین وویسیَى هبدُ 4

 ارشا ٍ ّضیٌِ ّبی آى سا قجك همشسات اص هبله دسیبفت وٌذ 

 

هسبحت لكؼی صهیٌی وِ ثش سٍی ًمص -45
 

     
سبًتی هتش هشثغ است دس  300ثشاثش 

 

     
سٍی 

 ًمطِ چمذس است ؟

                                                 سبًتی هتش هشثغ            250( 2هتش هشثغ                                       018/0(1

 هتش هشثغ 0108/0( 4سبًتی هتش هشثغ                                  110( 3

 

 اظْبس ًظش رْت ًحَُ استفبدُ اص صهیي ٍ اهالن ضْشی اص ٍظبیف وذام یه اص هَاسد صیش است ؟-46

 5( وویسیَى هبدُ 2       ٍ ضَسای ػبلی هؼوبسی ٍ ضْشسبصی 5(وویسیَى هبدُ 1

 5ٍ وویسیَى هبدُ  12(وویسیَى هبدُ 4(ضَسای ػبلی هؼوبسی ٍ ضْشسبصی                3
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  @ arsharif   33440044-33444044 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

 

 

 

 قجك لبًَى صهیي ضْشی دس خػَظ صهیي ثبیش یب هَات وذام هَسد غحیح ًیست ؟-47

الثی دٍلتی ٍ یب غیش دٍلتی ( ولیِ صهیٌْبی هَات ضْشی اػن اص ایٌىِ دس اختیبس اضخبظ یب ثٌیبدّب ٍ ًْبدّبی اًم1

 ثبضذ دس اختیبس روَْسی اسالهی است 

 (ولیِ صهیٌْبی ثبیش ضْشی وِ غبحت هطخػی ًذاضتِ ثبضذ دس اختیبس ٍلی فمیِ است 2

 (ولیِ صهیٌْبی ثبیش ضْشی وِ غبحت هطخػی ًذاضتِ ثبضذ دس اختیبسدٍلت  روَْسی اسالهی است 3

احیب داضتِ ثبضذ ٍ ثِ تذسیذ ثِ حبلت هَات ثشگطتِ ثبضذ ٍ غبحت  ( ولیِ صهیٌْبیی وِ وِ سبثمِ ػوشاى 4ٍ

 هطخػی ًذاضتِ ثبضذ دس اختیبس ٍلی فمیِ است 

 

 تؼشیف سشلفلی دس وذام هَسد غحیح ثیبى ضذُ است ؟-48

(هشثَـ ثِ ٍاحذ تزبسی است وِ دس اصای اخز ٍرْی ثِ اضخبظ حمیمی ٍ حمَلی ٍاگزاس هیطَد ٍ هبدام الؼوش 1

 خشیذاس است ٍ ثذٍى اربصُ هبله لبثل ٍاگزاسی ثِ غیش است  هتؼلك ثِ

 (هشثَـ ثِ ٍاحذ اداسی است وِ دس اصای اخز ٍرْی ثِ اضخبظ حمیمی ٍ حمَلی ٍاگزاس هیطَد 2

هشثَـ ثِ ٍاحذ تزبسی است وِ دس احش تالش ٍ وَضص ٍ ضْشت افشاد ثِ ٍرَد آهذُ ٍ ثذٍى اربصُ هبله لبثل (3

 ٍاگزاسی ثِ غیش است 

(هشثَـ ثِ ٍاحذ تزبسی است وِ دس اصای اخز ٍرْی ثِ اضخبظ حمیمی ٍ حمَلی ٍاگزاس هیطَد ٍ ثب اربصُ 4

 هبله لبثل ٍاگزاسی ثِ غیش است 

 

 دس گَد ثشداسی ثِ سٍش ًیلیٌگجشای احذاث سبختوبًْبی ضْشی داسای صیشصهیي وذام هَسد غحیح است ؟-49

بسضٌبسبى سسوی دادگستشی ثبیذ هیضاى اربسُ صهیي ّبی اقشاف سا (هبلىیي پشٍطُ لجل اص احذاث یب اخز ًظش و1

 تؼییي ٍ ثِ غٌذٍق دٍلت ٍاسیض وٌٌذ 

 (هبله پشٍطُ لجل اص ارشا ثبیذ اص هبلىیي صهیي ّبی اقشاف هزَص ثگیشد 2

 (هبلىیي پشٍطُ ًیبصی ثِ اخز هزَص ًذاسًذ ٍ هیتَاًٌذ ػولیبت ًیلیٌگ سا اًزبم دٌّذ 3

 داضتي پشٍاًِ سبخت ٍ اربصُ ضْشداسی هیتَاًذ دس صهیي ّبی اقشاف هحل ارشا ًیل ًوبیذ ( هبله پشٍطُ ثب 4



  راه و ساختمان                                                              99شهریور–کارشناس رسمی )قوه قضاییه( آزمون           اندیشه رسای شریف                                                                                  

 

  @ arsharif   33440044-33444044 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

 

 

 

 

 وبهل تشیي تؼشیف ثشای هطبػبت ٍ هطتشوبت اص ثیي هَاسد صیش وذام است ؟-50

(لسوت ّبیی اص سبختوبى است وِ حك استفبدُ اص آى هٌحػش ثِ یه یب چٌذ آپبستوبى ًجَدُ ٍ ثِ ولیِ هبلىیي 1

 یشد تؼلك هیگ

 ساُ پلِ ، ثبم ٍ حیبـ است (2

 (ًوب ، دیَاسّب  ، ثبم ٍ ساُ پلِ است 3

 (ثِ آسبًسَس ٍ ساُ پلِ گفتِ هیطَد 4

 

وذام قشح ًحَُ استفبدُ اص صهیي ّبی ضْشی سا دس سكح هحالت هختلف ضْش ٍ هَلؼیت دلیك صهیي سا -51

تشاون سبختوبًی دس ٍاحذّبی ضْشی سا تْیِ ٍ ثشای ّش یه اص آًْب ٍ ٍؾغ دلیك ضجىِ ػجَس ٍ هشٍس ٍ هیضاى 

 تٌظین هی وٌذ ؟

 (ّبدی 4(تفػیلی               3( ربهغ          2هَؾَػی                –(هَؾؼی 1

 

 ؾخبهت آسفبلت ّبی حفبظتی وِ دس سكح ساُ ّبی ضٌی ٍ یب آسفبلتی ارشا هیطَد چٌذ هیلی هت است ؟-52

 20(حذاوخش 4           25حذالل (3                 25وخش (حذا2              20(حذالل 1

 

 

 ؟م یه اص هَاسد صیش استفبدُ هیطَددس سبخت ثتي سجه سبختوبًی اص هػبلح سٌگی سجه تَلیذ ضذُ اص وذا-53

 (سس ّب ٍ سٍسثبسُ ّب هسی ٍ آٌّگذاصی سجه 2(ولیِ هػبلح استبًذاسد ٍ داسای ٍصى ون ٍ سجه   1

 اسلیت ٍ سٍثبسُ آٌّگذاصی  -سس ّب –(ضیل ّب 4ٍ یًََلیت خشد ضذُ سجه        (هَاد پی ٍی سی3
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  @ arsharif   33440044-33444044 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

 

 

 

ثشای تؼییي دسرِ ػولىشدی لیش ، سفتی تحت خضش لیش چٌذ هگبپبسىبل ثبضذ ، ًیبصی ثِ اًزبم آصهبیص -54

 وطص هستمین لیش ًیست ؟

 300ثیص اص ( 4          600تب  300( ثیي 3    300( ووتش اص 2    600( ووتش اص 1

 

 اًَاع دسصّبی سبختوبًی ثِ قَس ولی وذام اًذ ؟ 55قجك ًطشیِ -55

 اًجسبـ ٍ اًمجبؼ  –( سبخت 2اًجسبـ ٍ اًمجبؼ                           –(حشوتی 1

 وٌتشل -( اًجسبـ ٍ اًمجبؼ 4حشوتی                                      –( سبخت 3

 

 

 

 

 

 

 


