
1/3لرنیتو 1400

نام و نام خانوادگی

کدام مورد، از عوامل مهم در "مکان یابی ساختگاهِ  سازه ها" به شمار نمی آید؟1

مقاومت آبرفت های پی سد (1

پایداری دامنه ها در برابر ریزش (2

نوع تنش های وارده بر سنگ های پی سد (3

وضعیت پستی و بلندی های محل احداث سازه (4

چه عواملی سبب ناپایداری تونل ها و فضاهای زیرزمینی می شود؟2

شیب الیه ها - گسل ها (2 بارش باران - افزایش گرما (1

زلزله - امتداد الیه ها (4 جریان آب زیرزمینی - فشار آب زیرزمینی (3

طبق گزارش های دریافتی از جادۀ سمنان به دامغان، پس از بارش های فصلی در قسمتی از جاده، آب بر روی جاده3

تجمع پیدا می کند و به طور مناسب زهکش نمی شود. برای بهبود شرایط زهکش منطقه، چه تغییراتی می بایست انجام

داد؟

در بخش آستر جاده، شن و ماسه و قیر را تزریق کرد. (1

در بخش زیر اساس، مخلوط شن و ماسه یا سنگ شکسته را بررسی کرد. (2

در بخش رویه، درزگیری انجام داد. (3

مخلوط شن و ماسه و قیر را به صورت درشت دانه تزریق کرد تا امکان فرار به آب فراهم شود. (4

کدام گزینه، دلیل مناسبی، برای اهمیت "سد امیرکبیر"، به عنوان سازۀ مخزنی مهم، در استان البرز است؟4

استفاده از کوارتزیت، مقاومت سد را افزایش داده است (1

سنگ آهک فاقد حفره، سبب استحکام پی سازه شده است (2

سنگ گابرو سبب افزایش مقاومت در پی سنگ شده است (3

استحکام الزم سازه، با استفاده از ماسه سنگ افزایش یافته است (4

کدام سنگ های رسوبی، استحکام الزم برای تکیه گاه سازه های بزرگ را دارند؟5

سنگ آهک و گچ ضخیم الیۀ فاقد حفره های انحاللی (1

ماسه سنگ، سنگ آهک ضخیم الیۀ فاقد حفره های انحاللی (2

ماسه سنگ های ضخیم الیۀ فاقد حفره های انحاللی، سنگ گچ متراکم (3

کنگلومراهایی که قطعات آن ها از کوارتزیت، گابرو و ماسه سنگ تشکیل شده باشند. (4
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کدام یک از سنگ های زیر می تواند تکیه گاه مناسبی برای سازه ها باشد؟6

کوارتزیت - شیست - سنگ آهک (2 گابرو - شیست - سنگ آهک حفره دار (1

کوارتزیت - سنگ های تبخیری - سنگ آهک (4 گابرو - هورنفلس - سنگ آهک ضخیم  الیه (3

کدام مصالح در احداث سدهای بتنی و خاکی مورد استفاده اساسی قرار می گیرند؟7

رس و ماسه (2 شن و ماسه (1

رس، ماسه و میلگرد (4 ماسه، شن و میلگرد (3

مصالح به کاررفتۀ مشترک در سدهای بتنی و خاکی عبارت اند از:8

رس - ماسه (2 سیمان - قلوه سنگ (1

رس - سیلت (4 ماسه - شن (3

کدام عبارت، با توجه به تصویر زیر، وضعیت سنگ ها را به درستی بیان می کند؟9

با رفع تنش، به حالت اولیه بازمی گردد. (1

با ایجاد شکستگی، درزه ها به وجود می آیند. (2

با کم شدن تنش، مقاومت سنگ تغییر نمی یابد. (3

پس از رفع تنش، به طور کامل به حالت اولیه باز نمی گردد. (4

کدام عبارت، در ارتباط با نوع مصالح به کار رفته در "سد خاکی" و دلیل استفاده از آن، درست است؟10

استفاده از شن و قلوه سنگ ← زهکش مناسبی برای الیۀ نفوذناپذیر است. (1

احداث هستۀ سیمانی در پی سد ← سازه از مقاومت باالیی برخوردار می شود. (2

احداث هستۀ رسی در بدنۀ سد ← اليه نفوذناپذیر از حرکت آب جلوگیری می کند. (3

استفاده از خاک رس و قلوه سنگ ← نفوذ پذیری و اندازۀ دانه ها، سبب هدایت آب می شود. (4

خاک های ریزدانه، مانند ............ و خاک های درشت دانه، مانند ............ است.11

رس و الی - ماسه و قلوه سنگ (2 رس و سیلت - ماسه و شن (1

ماسه و شن - رس و الی (4 رس و ماسه - شن و قلوه سنگ (3

هرچه مقاومت سنگ، در مقابل تنش ها ............ باشد، سنگ ............ است و سطوح شکست بیشتری در آن ایجاد12

می شود.

کمتر، ناپایدارتر (2 بیشتر، ناپایدارتر (1

کمتر، پایدارتر (4 بیشتر، پایدار (3
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همۀ عبارت ها، دلیل مناسبی برای تمرکز مطالعات زمین شناسان، در شناسایی مناطقی با کمترین هوازدگی، در احداث13

فضاهای زیرزمینی هستند، به جز:

فشار آب زیرزمینی، از عوامل مهم ناپایداری تونل ها است. (1

کنترل جریان آب زیرزمینی، در ترانشه ها اهمیت زیادی دارد. (2

جنس الیه ها در فرار آب، از سازه های زیرزمینی بسیار اهمیت دارد. (3

قرار گرفتن سنگ های تبخیری، در الیه های زیرین زمین بر کیفیت آب زیرزمینی تأثیر دارد. (4

در ماه های اسفند و فروردین در کشور ما، کدام ویژگی خاک ها، هرچه کمتر باشد، میزان لغزش خاک در ترانشه ها و14

دامنه ها بیشتر می شود؟

درجۀ خمیری بودن (2 نیروی گرانش واردشده (1

اندازۀ ذرات (4 میزان رطوبت (3

همۀ گزینه ها با توجه به تصویر زیر، دلیل استفاده از "باالست" را به درستی بیان می کنند، به جز:15

با زهکشی رواناب های حاصل از بارندگی، استحکام زیرسازی را بیشتر می کند. (1

با کنترل رطوبت، پایداری خاک های ریزدانه را افزایش می دهد. (2

با دانه بندی مناسب، نفوذپذیری خاک را کنترل می کند. (3

با نگهداری ریل ها، پایداری سطح زمین را بیشتر می کند. (4


