
  : كند نمونه تغيير مي......... در طول يك بارگزاري زهكشي شده بر روي نمونه خاك اشباع، پارامتر  -30
  الف و ب و ج) و  الف و ب)د ايفشار آب حفره)ج حجم) ب  ثرتنش مؤ)الف

  
  :ماند در يك بارگزاري زهكشي نشده بر روي نمونه رس اشباع، كدام پارامتر در طول بارگزاري ثابت باقي مي -31
  هر سه گزينه ) د  حجم نمونه)ج جانبهتنش كل همه)ب  تنش كل ميانگين)الف

  
  :در طول آزمايش ثابت باقي بماند......... زماني شيب يك به سه دارد كه  p-q، مسير تنش كل در صفحه محوري فشاري در آزمايش سه -32
  كدام هيچ) د  تنش اصلي ميانگين)ج تنش اصلي بزرگتر)ب  تر تنش اصلي كوچك)الف

  
  چند كيلوپاسكال است؟) 'q(تنش انحرافي مؤثر آن . كيلوپاسكال است 100برابر ) q(اي  تنش انحرافي كل نمونه -33
  .به مسير تنش بستگي دارد) د 100)ج <100)ب  >100)الف

  
  پديد خواهد آورد؟» حتما«هاي فيزيكي زير موجبات تغيير شكل نمونه اشباع را  تغيير كدام يك از كميت -34
  هر سه گزينه) د  تنش مؤثر) ج ايفشار آب حفره)ب   .تنش كل)الف

  
 300محوري فشاري استاندارد زهكشي شده، تنش مؤثر ميانگين نسبت به لحظه آغـاز اعمـال تـنش انحرافـي برابـر       در يك آزمايش سه -35

  ؟)بر حسب كيلوپاسكال(هاي اصلي بزرگ و كوچك چه مقدار افزايش يافته است  تفاضل تنش. كيلوپاسكال افزايش يافته است
 اطالعات كافي نيست) د 900)ج 100)ب  300)الف

  
  مانند؟ يك از پارامترهاي زير ثابت باقي مي در گسيختگي وضعيت بحراني، كدام -36
  الف و ب و ج) و  الف و ب)د كرنش برشي)ج تخلخل) ب  تنش مؤثر)الف

  
  ......... : p-qافزايش ميزان بيش تحكيمي يك نمونه خاك رس اشباع، شيب خط وضعيت بحراني آن را در صفحه  -37
  تحكيمي دارد بستگي به مقدار بيش) د  دهدتغيير نمي)ج دهدافزايش مي)ب  دهد كاهش مي)الف

  
  ......... :، به ميزان بيش تحكيمي آن p-q-vموقعيت سطوح رسكو و ورسلي يك خاك رس اشباع در فضاي سه بعدي  -38
  كدام هيچ) د  گاهي بستگي دارد)ج هرگز بستگي ندارد)ب  همواره بستگي دارد)الف

  
در صـورتيكه  . ي را در نظر بگيريد كه در آزمايش سه محوري فشاري، مسير تنش منحني وضـعيت بحرانـي را قطـع كـرده اسـت     ا لحظه -39

  :بارگزاري به همان شكل ادامه يابد، مسير تنش
  .در همان نقطه تقاطع متوقف خواهد ماند)ب .در امتداد منحني وضعيت بحراني حركت خواهد كرد)الف
  كدامهيچ)د .خواهد شد از سطح حدي خارج)ج
  

در آزمايش سه محوري فشـاري اسـتاندارد زهكشـي نشـده، مقاومـت برشـي       . در ميان دو نمونه رس اشباع، حجم ويژه اولي بيشتر است -40
  كدام نمونه بيشتر است؟

 تحكيمي دارد بستگي به مقدار بيش)د اندبا هم مساوي)ج نمونه دوم)ب  نمونه اول  )الف
  

در آزمـايش سـه   . يافته و دومي بسيار بيش تحكيم يافته اسـت  ان دو نمونه رس اشباع داراي حجم ويژه يكسان، اولي عادي تحكيمدر مي -41
  محوري فشاري استاندارد زهكشي شده، مقاومت برشي كدام نمونه بيشتر است؟

 اوليه دارد بستگي به تنش مؤثر ميانگين) د اندبا هم مساوي)ج نمونه دوم)ب  نمونه اول  )الف
  

تـوجهي   از نمونـه دوم در همـان شـرايط بـه ميـزان قابـل      . شـوند  دو نمونه رس اشباع به يك اندازه به شكل عادي تحكيم ايزوتـروپ مـي   -42
  در آزمايش سه محوري فشاري استاندارد زهكشي نشده، مقاومت برشي كدام نمونه بيشتر است؟. گردد باربرداري مي

 كدام هيچ)د اند با هم مساوي) ج ه دومنمون)ب  نمونه اول  )الف
  

آيـد، كـه اگـر آزمـايش بـه صـورت        اي اضافي منفي در خاكي پديد مـي  محوري فشاري استاندارد فشار آب حفره در حين آزمايش سه -43
  :حجم داشت......... گرفت، تمايل به  زهكشي شده انجام مي

 كدام هيچ) د عدم تغيير)ج افزايش)ب  كاهش)الف
  


