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 1متن 

آوری اولیه  برداری، کیفیت بتن بوسیلۀ عملهایی که با زمان تغییر میکنند. در طی بهرهای است ترکیبی، با ویژگیبتن ماده

های حائل آبی. اگرچه بتن  ها یا سازههایی از پیتواند به وسیلۀ رطوبت پی در پی بهبود یابد مانند نمونهشود که میفراهم می

امن یا غیراقتصادی هستند،  که نا   ها هنگامیهای شیمیایی و فیزیکی تخریب شود. سازهگذشت زمان بدلیل واکنشتواند با می

 شوند. برچیده می

یافته  سال گذشته شده است. در کشورهای توسعه 30تا   20سازی در طی فقدان دوام باعث ایجاد نگرانی بزرگی در ساختمان

درصد بودجۀ زیرساخت کلی، امر رایجی نیست که طی آن تعمیر و نگهداری  50تا  30نند پیدا کردن تعداد زیادی منابع، ما

های طول عمر نسبت  دهندگان خصوصی به هزینهها و توسعه در نتیجه، بسیاری از حکومت کنند.های موجود را اعمال می سازه

 های اولیه توجه دارند.به هزینه

برداری زیست محیطی و عمر  های فیزیکی و شیمیایی آن، بهرهکه شامل ویژگی  دوام بتن به بسیاری از عوامل وابسته است

شود،  شود. همچنین دوام یک ویژگی اساسی نیست. یک بتن که بطور رضایت بخشی در یک محیط سخت اجرا میطراحی می

گی ناشی از در معرض  بطور عمده بدلیل تفاوت در مکانیزم گسیخت  ]امر [ممکن است در یک محیط معمولی تخریب شود. این  

های فیزیکی بتن برحسب نفوذپذیری، حرکت عوامل مهاجم درون و بیرون بتن  باشد. ویژگیقرار گرفتن، در شرایط مختلف می

شوند، که عمدتا هیدرات  های شیمیایی به تعداد و نوع محصوالت هیدراسیون ارجاع داده میگیرند. ویژگیمورد بحث قرار می

العمل عوامل نفوذکننده با  باشند. عکسرات آلومین کلسیم و هیدراکسید کلسیم برای ساخت سیمان می سیلیکات کلسیم، هید 

-باشند، با محلولیت باال یا منبسط شونده. این طبیعت عکس  خنثیتوانند آورند که میها محصوالتی را بوجود می این هیدرات

تواند بدلیل انبساط و  کند. آسیب فیزیکی به بتن می کنترل می العمل محصوالت است که بطور شدیدی حمالت شیمیایی را  

ای( رخ  زدگی، خشک شدن و رطوبت دورههای انقباضی خشک شدن، عمل یخانقباض بطور محدود شده) بعنوان مثال ترک

در نظر گرفته  شود. بطور کلی  برداری نتیجه میسوزی در طول بهرهدهد، یا از در معرض سایش قرار گرفتن ، فرسایش یا آتش 

کند که اولین دفاع را برعلیه حمالت شیمیایی دهنده نقش مهمی را در دوام، ایفا می شود که سطح الیه یا منطقۀ پوششمی

 دهد.فیزیکی از محیط زیست انجام می 

های زودهنگام  گسیختگیای به خوبی درک و مستند شده اند. بسیاری از  ای است، برخی از اصول پایهاگرچه دوام عنوان پیچیده

 باشند.توجهی در طراحی، مشخصات ضعیف یا ساخت و ساز بد میهای اخیر بطور عمده بدلیل بی در سال
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 .. .................نگرانی اصلی این متن ...-16

 بتنهای ویژگی  -3های بتن                                                              واکنش  -1

 ✓طول عمر بتن      -4                                                  بتن به عنوان مادۀ مرکب  - 3 

. کمبود کارایی است. در نتیجه  ، نگرانی اصلی در ساخت و .. ..lack of durabilityبا توجه به جملۀ اول پاراگراف دوم  

 پاسخ صحیح است. 4گزینه ی 

 

 .. ...............با توجه به متن ..-17

 ✓کند. اشباع کردن بتن با آب کیفیت بتن را بهتر می  -1

 نیستند.های بتنی به دلیل چرخۀ عمر کوتاهشان اقتصادی سازه -2

 مکانیزم شکست در مقایسه با سایر مصالح باال است .  -3

 .     کند تر می عوامل نفوذی همراه با هیدراتاسیون بتن را قوی -4

 خط دوم : کیفیت بتن ایجاد شده به وسیلۀ گیرش اولیه میتواند به کمک اشباع شدن بعدی)متعاقب( بهتر شود . 

 

 کدام یک به عنوان آسیب فیزیکی به بتن لحاظ نمیشود؟ -18

 تغییر ویژگی در اثر افزایش دما  - 2                                           )زنگ زدگی( در معرض خوردگی   -1

 ✓های هیدراتاسیون    واکنش - 4                                            انبساط مصالح                        -3

 است.  شیمیاییجزو آسیب های  4پاراگراف سوم ، گزینۀ  7با توجه به خط 

 

 جایگزین شود.  ...........میتواند به وسیله ی .... 3گراف پاراکلمۀ ماده لخت )ساکن( در -19

 طبیعی -4                    ✓صلب    -3 حقیقی                     -2                       گسترده، جادار-1
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 .باشد مینگرانی اصلی برای کاربردهایش  -1

 ✓کند.     در شرایط مختلف تغییر می  -2

 نشده است.های حل موضوعی پیچیده با بسیاری مسئله -3

 ماند.های مختلف ثابت باقی میدر محیط   -4

 پاسخ صحیح است. 2پاراگراف سوم ، گزینۀ  3با توجه به خط 

 

 2متن 

های ویژه باید از پی تا تراز سقف اول انجام شود.  های مقاوم خمشی باشد، سپس مراقبتای سازه ناشی از قاباگر مقاومت لرزه

ها در این طبقه  داشته باشیم، درنتیجه ستونهای باز در دیوارها )بازشوها(  حفرهاگر الزم است تا ارتفاع بلندتری داشته باشیم، و  

م باید توانایی مقاومت در  ممکن است نسبت به ترازهای باالتر قوی تر باشند و تیرها در کف اول و ستونها از زمین تا کف دو

 دهند، را داشته باشند.  برابر بارهای پیچشی که این ستونها به قاب انتقال می

تواند بوسیلۀ مهار کردن پاشنه توسط تعداد زیادی  می  ]امر[ادامه یابند. این  پی  توانند تا  ها میازسوی دیگر و ترجیحا، ستون

ها را دارند، انجام  ای فوالدی مشبک در تراز پی که توانایی مقاومت لنگر ستونههای بزرگ، یا بوسیلۀ داشتن تیرپیچ در پی

 ها را به صورت درجا نگه دارند. توانند این پیشود. این فوالدهای مشبک همچنین می 

ت در  هایشان خم شده و تسلیم شوند، بدون از دست دادن مقاوماگر تیرها در قاب بتوانند اندکی در نقاطی با باالترین تنش

مفصل ستونحالیکه  و  می ها  باقی  پرمقاومت  رخ میها  عجیبی  اتفاق  تغییر  مانند، سپس  قاب  سرتاسر  تشدید  فرکانس  دهد: 

از شدت نوسان کاسته  ای ارتعاش داشته باشد، این ارتعاش تمایل به میرا شدن دارد )  کند. اگر ساختمان در حین امواج لرزهمی

 (. شودمی

شوند، اگرچه اتفاقی مشابه  شود و به راحتی در تیرهای فوالدی شناسایی میشناخته می  "مفصل پالستیکی"این پدیده به نام  

 تیرهای بتنی مسلح مادامی که پوسته پوسته نشوند، اتفاق بیفتد. ممکن است در  

نباید هنگام لرزش فرو بریزند. مجددا تمام    متصل شوند. آنها هرگز  قدرتمند پذیر و  تمام طبقات باید به قاب به طریقی انعطاف

ای  گاهی محکم شوند، بگونهها باید تا حد امکان سبک باشند. آنها باید اطراف هر ستون قرار گرفته و به هر تیر یا دیوار تکیهسقف

 که نتوانند بلرزند. 

گاه یا میراگرهاست، اما این سیلۀ تکیههای بلند، جداکردن آنها از کف بوپذیری ساختمانهای کاهش آسیبیکی دیگر از روش 

 با هزینۀ کم مناسب نیست.  های ها با ارتفاع متوسط و کوتاه وساختمانفرایندی گران و دشوار است که برای ساختمان  ]امر[
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 . .........در متن به این موضوع اشاره شده است که هرچقدر ساختمان بلند تر باشد ...-21

 همکف دارند.  ۀفوالدی مقاومت بیشتری در طبق شبکۀ تیرهای  -1

 ✓تر است. فواندسیون آن قوی-2

 های بیشتری در فونداسیون آن وجود دارد. ستون-3

 فونداسیون بزرگتر با پنجه ی ثابت)مهارشده( است. -4

 ی زیاد. زوما ستونهاست نه لک اساختمخان های بلند ستونهای قوی مال در یشود که  مپاراگراف اول ، مشاهده  در

 صحیح است. 2ود، گزینۀ  زینه های موجتن و گ ملبی ذکرنشده است.فلذا با توجه به  همچنین در مورد ابعاد فونداسیون مط 

 

 . . ........در متن اعالم شده است که مفصل پالستیک..-22

 شود. تیرهای بتن مسلح میمنجر به پوسته پوسته شدن در  -1

 شود. باعث کاهش مقاومت در نقاطی که بیشترین تنش در تیرهای خمشی دارند می -2

 ✓پدیدۀ میرایی ارتعاشات ساختمان است. -3

 کند. فرکانس تشدید کل قاب را اضافه می -4

 پاسخ صحیح است. 3در پاراگراف سوم ، گزینۀ    …if the building was vibratingۀ با توجه به جمل

 

 واژۀ استوار )قوی( به معنای .... میباشد.-23

 متنوع -2                                                            ممکن        -1

                                                              ✓قدرتمند     -4                                                              پذیرآسیب-3

 

 نویسندۀ این متن بر .... تاکید دارد. -24

 ✓ای  های امن زلزلهساخت سازه -1

 هاها و تیرها در سازهنقش ستون -2

   هاانتقال ارتعاش به قاب -3
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 هاپذیری ساختمانکاهش آسیب  -4

 صحیح است. 1ۀ  پس گزین زلزله میباشد.ی مقاوم در برابر نویسنده به دنبال ساخت ساختمان ها ، با توجه به متن

 

 تمام موارد در مورد جداسازی ساختمان صحیح هستند به جز...  -25

 کند. از وارد شدن ارتعاش در اثر ضربه به ساختمان جلوگیری می -1

 پذیر است.ها یا میراگرها امکانگاهوسیلۀ استفاده از تکیه به   -2

 ✓تر است. تر )کمتر( دارند مناسبهایی که وزن سبکدر ساختمان  -3

 ای است.فرآیند سخت و پرهزینه -4

فرایند  در مورد    3ۀ  ن گزی،   …but this is a difficult and expensive process that…ۀ آخر پاراگراف آخر  ق جملطب

 یح سوال است.که پاسخ صح نمیکند صدق جداسازی ساختمان 

 3متن 

تدریجی اجزای سازه  های  ها بوده که منجر به ترکهای فوالدی، آسیبی است که بدلیل نوسانات تکراری تنشخستگی سازه

های فوالدی که تحت تاثیر تعداد زیادی از نوسانات بزرگ یا کافی در بارگذاری قرار نمیگیرند )و بدین  شود. بیشتر سازهمی

ها،  گاهی جرثقیلهای تکیهها و سازهها، جرثقیلشود. اگرچه جاده و نرده پلترتیب تنش(، خستگی در طراحی در نظر گرفته می

تجهیز سازهدیگر  و  مکانیکی  تکیهات  مثال  های  ماشینی  سازهگاهی  از  قرار  هایی  تاثیر خستگی  تحت  که  بوده  فوالدی  های 

 گیرند.  می

برداری( طراحی  در طراحی برای خستگی، امری عادی است که سازه را برای همۀ الزامات ابتدایی دیگر )مقاومت استاتیکی، بهره

زده شده( در نظر  ابی کنیم. طراحی خستگی معموال توسط بارهای واقعی ) یا تخمینکنیم و سپس سازه را برای خستگی ارزی

  استفاده های مقاومتی طراحی  شود که ارجحیت دارند به بارهای عاملی که در جنبههایی وارد میشود که به سازهگرفته می

 . میشود

های سازه در نظر گرفته  اصل کنیم که همه بخشدر طراحی بر مبنای خستگی این موضوع اهمیت باالیی دارد که اطمینان ح

ای و اتصاالت به طور دقیقی جزئی و مشخص شده است به این علت این جزئیات هستندکه احتمال آسیب  شده و جزئیات سازه

 دهند.خستگی ایجاد شده در طول عمر سازه را  بشدت تحت تاثیر قرار می 

افتند و باید  شوند از آنهایی که در عمل اتفاق میهایی باشند که ایجاد میینبارهای استفاده شده در طراحی باید بهترین تخم

سازه ایجاد میشوند یا،    هاینوسانای( و بارهایی که بوسیلۀ  اثرات دینامیکی آنها در نظر گرفته شود ) برای مثال بارهای ضربه

برای مثال بارهای معلق. بارهای متحرک یا غلتکی ممکن است  نتیجه شوند در بیشتر از یک سیکل بارگذاری در طول عبور  
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های بارگذاری روی هر جز سازه در  آنها از یک سازه یا بخشی از سازه. باید توجه داشت که اطمینان حاصل شود که همۀ سیکل

 ای خستگی در نظر گرفته شود. ارزیابی سازه بر

دهد،  های اولیه و فلز پایه رخ میای که در رولهای فوالدی اهمیت دارد، خستگیبطور کلی خستگی مورد نظر که در سازه

نقاط  کنند. در این  ها را یکی میها یا به میزان کمتر، پیچها و خمها هستند که جوش نیست. موضوع مهم دیگر، نقاطی در سازه

های اضافی که روی فوالدهایی که  ها ، تغییرات در مقطع و... یا تنشها، بریدگیۀ تنش کلی در اجزا، بدلیل حضور نقصزمین

های دائمی یا خمش متمرکز یا تقویت شده است. این  های پسماند ناشی از سرد و گرم شدن جوش یا تغییرشکلبدلیل تنش

 کند. ی را آغاز میهای خستگی بطور کلی چنین جزئیاتنتایج در ترک

 

 هدف اصلی این متن ................ است. - 26

 ذکر مراحل مهم به عنوان پایه در مراحل طراحی   -1

   ✓های فوالدی ارائۀ اطالعات درمورد خستگی سازه-2

 های رایج دربارۀ خستگی تغییر ایده -3

 کاوش دالیل اصلی خستگی  -4

متن انتخاب  ی اصل موضوع  بعنوان توانیرا م  یفوالد  ی در سازه ها یخستگ  دهیع غالب در پاراگراف اول، پد با توجه به موضو

 سوال است.  حیپاسخ صح 2 نهیگز  نیکرد.بنابرا

 

 ..................ای شکست تدریجی المان سازه -27

 ✓   شود بوسیلۀ تبدیل متوالی تنش ایجاد می-1

 مجهول است  یافتد و تاثیردر عمل اتفاق می  -2

 شود ها ایجاد میبدلیل خستگی سازه -3

 دهد  در نوسانات عظیم یا زیاد در بارگذاری رخ می  -4

 . شودیسازه منجر م یجیتنش به شکست تدر  یمتوال التی طبق پاراگراف اخر متن، تبد 

 

 بارهای عاملی، با توجه به متن، .............. .  -28
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 شوند بارهای واقعی هستند که در سازه وارد می -1

 گیرند وساز را به عهده میطراحی خستگی در ساخت -2

 ✓شوند های مقاومتی طراحی استفاده میدر جنبه  -3

 دهند پس از عمر مفید سازه رخ می -4

 نام برده شده است. یطراح  یمت مقاو ی در جنبه ها  یعامل ی در پاراگراف دوم از بارها

 

 باشد. واژۀ نوسانات در پاراگراف سوم به معنای ........... می  -29

 ✓ارتعاشات  - 4                          هامولفه - 3                         وزن   -2                            ها مقاومت-1

 

 کنند بجز ................ .تمامی موارد زیر تنش اصلی در بعضی نقاط مخصوص را تشدید می   -30

 ✓اند ای از آن تشکیل شده های سازهخستگی در فوالدی که المان -1

 تنش پسماند ناشی از جوشکاری-2

 مایل شدن دائمی ناشی از خمش -3

 ها یا شکاف در سطحها، فرورفتگیوجود ترک  -4

 .  1 نه یبجز گز شوند یبرداشت م یبر خستگ  ی لیها دل  نه یاز پاراگراف سوم تمام گز


