
  وزارت آموزش و پرورش
  .............آموزش و پرورش استان  اداره کل

  آموزش متوسطهمعاونت 
  ای ی فنی و حرفه های شاخه دهمین دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستانیاز

  اجرای هماهنگ کشوری –مرحله استانی 
  1390اسفند 

  
  :های آزمون تئوری دروس تخصصی و تکنولوژی رشته سئوال

  
  
  
  
             :کد شرکت کننده                                                                                        :خانوادگی نام و نام    
  

  هدقیق 90: زمان پاسخگویی                        90: تعداد سئوال                            3/12/1390  : تاریخ برگزاری 
  

  .باشد استفاده از ماشین حساب مجاز می: 1تذکر 
  .آزمون نمره منفی دارد : 2تذکر 

  

  مواد آزمون و تعداد سئوال

 تا شماره از شماره تعداد سئوال  مواد آزمون
  10  1  10  فناوری ساختمان های فلزی
  20  11  10  فناوری ساختمان های بتنی

  35  21  15  ساختمان ایستائی
  45  36  10  ختمان سازیروش های اجرایی سا

  55  46  10  محاسبات فنی ساختمان
  65  56  10  نقشه کشی فنی ساختمان

  80  66  15  بندی و آرماتور تکنولوژی قالب
  90  81  10  3ریاضی 

  ساختمانساختمان
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٢  
 

  فناوری ساختمانهای فلزی* 
  .سان می کنداین ماده در کوره بلند ذوب آهن به جریان ذوب کمک نموده و جدا کردن ناخالصی ها از فلزات را آ -1
  منگنز )4                    آهک )3    کربن) 2      سیلیسیم) 1
  
  به ترتیب چیست؟ و  منظور از  در عالمت   -2
  درجه کیفیت –استحکام برشی ) 2    درجه کیفیت –حکام کششی تاس) 1

  درصد کربن –استحکام برشی  )4    درصد کربن –استحکام کششی  )3
  
  هنگام زیر سازی شالوده در برخورد با چاه های متروکه چه باید کرد؟  - 3
  با شفته مناسب پر می شود) 2                        از پی تخت استفاده شود) 1

  از پی مرکب استفاده می شود )4      با دال بتنی محافظت می شود )3
  
  ست؟بهترین روش برای اجرای ستون های بلند کدام ا -4
  ستون مشبک )IPB     4پروفیل  )3              افزایش ضخامت اجزاء) 2  افزایش سطح مقطع) 1
  
  چیست؟ Lintelمنظور از  -5
  تیر نعل درگاهی )4    تیر اصلی )3    تیر لبه ای یا کناری) 2    تیر فرعی) 1
  
  ؟در مهار بندی ساختمان کدام مقطع برای مقابله با اثر کشش و خمش کاربرد دارد  -6
  تک نبشی )4    تک ناودانی )3                 میل گرد پیش تنیده) 2  مقاطع مرکب    ) 1
  
  .این اتصال نقش سازه ای ندارد و برای نگهداری استفاده می شود  - 7
  اتصال گونیا )4      اتصال پیشانی )3            اتصال پوششی) 2                    اتصال سپری) 1
  
  ید از اتصال صلب استفاده کرد؟چرا در کنسولها با -8
  عدم مهاربندی )4                  لنگر مثبت تکیه گاه )3         مقدار زیاد بار وارده) 2  لنگر منفی تکیه گاه) 1

  
  کدام دال ها در بارگیری رفتار یکطرفه دارند؟  -9
  پوزیتطاق ضربی و کام –تیرچه بلوک ) 2      تیرچه بلوک و دال بتن مسلح –طاق ضربی ) 1

  طاق ضربی و کامپوزیت –دال بتن مسلح  )4      کامپوزیت و دال بتن مسلح –تیرچه بلوک  )3
 

  در ساخت ستون مرکب با بست موازی کدام جمله صحیح است؟  -10
  حداکثر طول وصله معادل فاصله مرکز تا مرکز دو نیمرخ است) 1
  بال تیر آهن کمتر باشد% 42عرض تسمه نباید از ) 2
  طول آن کمتر نباشد   تسمه از           ضخامت )3
  درمحل اتصال تیر به ستون ازقید مضاعف استفاده شود    )4
 
 
 

١
٣٥
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٣  
 

  فناوری ساختمانهای بتنی * 
  در چه صورتی قابلیت استهالک انرژی زلزله در دیوار بتنی بیشتر می شود؟ -11

  ی در دو لبه دیوار                    تمرکز میل گرد خمش) 2                تمرکز میل گرد کششی در دو لبه دیوار               ) 1
  تمرکز میل گرد کششی در وسط دیوار )4ی در وسط دیوار                                تمرکز میل گرد خمش )3
  

   0سب استمیل گرد نیاز دارد مناسانتی متر مربع  15کدام مقطع برای میل گرد اصلی ستون مستطیل شکل که   -12
1 (    2 (     3(    4(   
  

  تر و خشک شدن متناوب و یخ زدگی سطحی از عالئم کدام وضعیت محیطی است؟-13
  بسیار شدید )4    متوسط )3               فوق العاده شدید) 2    شدید) 1
  

  است؟ موجود در ایران چند  A2تنش جاری شدن و تنش گسیختگی فوالد  -14
  500و  400 )4    600و  400 )3    600و  300) 2    500و  300) 1
  

  اساس رفتار مشترک فوالد و بتن در کدام گزینه بیان شده است؟  - 15
  حد جاری شدن تقریباً برابر –ضریب انبساط حرارتی تقریباً یکسان ) 1
  هماهنگی در کشش و فشار –عد از سخت شدن چسبندگی قابل مالحظه ب) 2
  ضریب انبساط حرارتی تقریباً یکسان –چسبندگی قابل مالحظه بعد از سخت شدن  )3
  هماهنگی در فشار و کشش –قابلیت انعطاف پذیری یکسان  )4
  

  آب آزاد بتن صرف چه مواردی می شود؟  -16
  وعمل هیدراسیون SSDرساندن دانه ها به حالت) SSD              2کارائی بتن و رساندن دانه ها به حالت ) 1

  عمل هیدراسیون و کارائی بتن )4                روان کردن بتن و عمل هیدراسیون )3
  

  نخستین گام برای ساخت بتن چیست؟  -17
  تعیین کارائی بتن   ) 2                        تعیین مقاومت متوسط هدف) 1

  تعیین نسبت های اختالط مصالح بتن )4        تعیین نسبت آب به سیمان  )3
  

ماسه  ارزش.   است mm550و ارتفاع کل الی و ماسه  mm50در آزمایشی ارزش ماسه ای ارتفاع قشر الی   - 18
  چقدر است؟

1 (10      2 (90      3( 1/9      4( 9/90  
  

  ت؟در هنگام گرمای شدید، روش مناسب حفاظت از سنگ دانه ها واقع در فضای آزاد چیس  - 19
  پوشش با برزنت یا ورقه های پالستیکی)  2                          استفاده از سایبان) 1

  استفاه از سایبان و آب پاشی )4          آب پاشی )3
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٤  
 

  برای تعیین موقعیت تراز سیمان در داخل سیلو از چه وسیله ای استفاده می شود؟ -20
  دریچه باز )4ترازنما                       )3                         میله مخصوص) 2    استوانه شفاف  ) 1
 

  ساختمانایستایی * 
  هشت مگا نیوتن چند اسالگ است؟  -21

1 (5/558175    2 (55/55817    3( 2/33    4( 332  
  

  چقدر است؟ و  برآیند دو نیروی   - 22
1 (58/11    2 (34√2    3( 27/6    4( 10√2  
  

 تا چقدر باشد و زاویه  Pمقابل مقدار نیروی  در شکل-23
  کشیده شود؟ در راستای محور   KN5جسم به بزرگی 

  1/65°و  22/4)1
    1/65°و  86/17) 2
  9/5°و  22/4 )3
  50°و  86/17 )4
  
 

  )متر است 1ابعاد شبکه (حول کدام نقطه صفر است؟ =N80Pلنگر حاصل از نیروی   - 24
1 (B   
2 (C   
3( A  
4( D  
 

  اثر نیروهای همرس در ذره چیست؟  -25
  جابجایی و چرخش) 2                      فقط جابجایی در راستای نیروها) 1

  یا  جابجایی در راستای محور  )4          فقط چرخش )3
  

باشد حداکثر  kN10اگر کشش قابل تحمل کابل   -26
  چقدر است؟ ACبه منظور تعادل تیر صلب  Pنیروی 

1 (10  
2 (14    
3( 8  
4( 12  

 قرقره

 کابل
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٥  
 

    تیر مقابل چند واکنش تکیه گاهی دارد؟ -27
1 (8  
2 (7  
3( 6  
4( 5  
  

  کدام جمله در مورد خرپای مقابل درست است؟ -28
    کششی است ABعضو ) 1
  صفر است FEو  FGنیروی اعضای ) 2
  مساوی است EGو  CEنیروی اعضای  )3
  صفر نیروئی است FGفقط  )4
  
 
 
 

  چند نیوتن است؟ ABنیروی عضو   -29
  فشاری 36/22) 1
    کششی 36/22) 2
  فشاری 22360 )3
  کششی 22360 )4
  
 
 

  تنش آن چند برابر می شود؟ ،برابر شود 2اگرقطر مقطع دایره شکل ستون    -30
1 (2      2 (4                   3(                 4(   
  

 
 MPa 25/0اگرتنش خاک زیرین         . است 3به  4و نسبت طول به عرض آن  KN120وی وارد بر فنداسیون نیر -31

   .باشد ابعاد آن را  بر حسب سانتی متر تعیین کنید
1 (60x80                                2 (90x120                              3( 150x200                                   4(100x120  
  

  .باشد cm 1 آن  چند مگا پاسکال است اگر قطر  ACتنش کابل   -32
1 (8/254    2 (200      

3( 100      4( 4/127 
 
 
 
  
  

1
4

1
2

٢٠KN 

٢٠KN 
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٦  
 

  .علمی است که در خصوص اجسام ساکن و متحرک به بحث می پردازد  -33
  مکانیک سیاالت )4    مکانیک )3    دینامیک) 2    استاتیک) 1
  

  چقدر است؟ Aشی در  صفحه حداکثر تنش کش  -34
1 (6/41    
2 (52  
3( 2/31  
4( 46  
  
 
 
 
 

  برای تقویت اتصال در برابر فشار لهیدگی چه روشی پیشنهاد می کنید؟  -35
  افزایش عرض و ضخامت تسمه) 2                                       افزایش تعداد یا قطر واسطه یا ضخامت تسمه) 1

 افزایش قطر واسطه یا تعداد آنها )4                      یا افزایش عرض آنهاکم کردن فاصله تسمه ها )3
  

  روش های اجرایی ساختمان سازی * 
  حداقل عمق پی کنی در هر نوع آب و هوایی چند سانتیمتر است؟  -36

1 (50      2 (75        3( 120          4( 80  
  

  .ل تراش خورده استسنگ شکل گرفته ای است که تقریبا به صورت مکعب مستطی  -37
  سنگ بادبر )4         سنگ تمام تراش )3      وارهسنگ ق) 2           سنگ تراش) 1
  

  در قوس آجری فاصله بین تیزه تا محل تمام شدن آوارگاه را چه می نامند؟  - 38
  افراز )4      شانه )3        کالله) 2       شکر گاه ) 1
  

  ب است؟عرض پله برای عبور دو نفر چند متر مناس  -39
  15/1تا  10/1 )4    25/1تا  05/1 )3    25/1تا  10/1) 2                         10/1تا  05/1) 1
  

  مقدار شیب سقف شیب دار به چه عواملی بستگی دارد؟  -40
  نوع پوشش –ر بارندگی مقدا –طراحی منطقه ای ) 2               نوع سقف                                –نوع پوشش  –مقدار بارندگی ) 1

  نوع سقف –نوع پوشش  –شرایط آب و هوا  )4شرایط آب و هوا                    –طراحی منطقه ای  –مقدار بارندگی  )3
  

  ؟نیستکدام گزینه از محاسن سقف کاذب   -41
  عایق حرارتی مناسب) 2        عایق صوتی مناسب) 1

  عایق رطوبتی مناسب )4                       کوتاه کردن ارتفاع سقف )3
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٧  
 

  برای جلوگیری از انسداد سیستم زه کشی در پروژه های بزرگ چه روشی مناسب است؟  - 42
  ایجاد اطاقک منهول) 2                      احداث حوضچه رسوب گذاری) 1

  الیروبی لوله های فاضالب )4        پمپاژ هوای فشرده) 3
  

  کف پوش مناسب برای کف های صنعتی کدام است؟  -43
  آرمالت )4    سنگ کف )3    لینولیوم) 2    گرانولینیک) 1
  

  حداقل عیار بتن در ازاره بتنی مسلح و غیر مسلح بترتیب چند کیلوگرم در مترمکعب است؟  - 44
  250و  300 )4       300و  250 )3       200و  250) 2      250و  200) 1
  

  ضخامت و حداقل عرض تخته زیرپای در داربست ها چند سانتی متر است؟حداقل   -45
   30و   4 )4    25و  4 )3    25و  5) 2    30و  5) 1

  
  محاسبات فنی ساختمان * 
  چند گراد است؟ 125° 23'15"زاویه  -46

1 (319/139    2 (19/139    3( 146/129    4( 848/112  
  

  لیتر باشد؟ 12000نجایش آن قطر مخزن کروی شکل چند متر باشد تا گ  -47
1 (56/1      2  (42/1     3( 12/3    4( 84/2  
  

  چند درصد زمین مطابق شکل ساخته شده است؟  -48
1 (15/63  
2 (65  
3( 42/68  
4( 60  
 

  محیط مثلث مطابق شکل چند متر است؟  -49
1 (03/18  
2 (03/43  
3( 75  
4( 150  
  

                              0اجرا شود m2/4و ارتفاع  cm40عدد ستون با مقطع مربع و به ضلع  12و  350 اگر عیار بتن مصرفی   -50
  چند تن سیمان مورد نیاز است؟

1 (8227/2     2 (7/2822    3( 33/235    4( 3/2352  
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٨  
 

  سانتی متر ترسیم شده مقیاس چقدر است؟4/30برابر  km52/1در نقشه ای طول   - 51
1(      2 (                                  3(                   4(   
  

  چند درجه است؟ Aدر شکل مقابل زاویه   -52
1 (°62/24  
2 (°44/56  
3( °25/49  
4( °22/28  
  
 
 
 

  0دقت اندازه گیری را تعیین کنید. متر اندازه گیری شده است 273/56طولی   -53
  متر میلی )4    سانتی متر )3    متر دسی) 2    متر) 1
  
 

سطح قالب بندی چند . است cm40و عرض آن   cm50و ارتفاع شناژ  m  1در شکل مقابل ارتفاع فنداسیون   -54
  مترمربع است؟

1 (24  
2 (2/36  
3( 35  
4( 4/34  
  
 
 
 
 

  اگر قطر مقطع ستون بتنی استوانه ای شکل نصف شود، حجم بتن مصرفی آن چند برابر می شود؟  -55
   1(      2 (      3( 2      4( 4  
 

  نقشه کشی فنی ساختمان * 
  معموالً چه مقیاسی برای ترسیم نمای ساختمان انتخاب می شود؟  - 56

1 (      2 (      3(       4(     
  
 

  در ترسیم پالن برای نشان دادن محورهای تقارن و اکس ستون ها از کدام خط استفاده می شود؟- 57 
  کمکیخطوط  )4    خط چین )3    خط ممتد نازک) 2    خط و نقطه) 1
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٩  
 

  در نقشه ها چیست؟ DWمفهوم   -58
  در چوبی )4    پنجره فلزی )3    ماشین لباسشویی )2    آبگرمکن) 1
  

  آشپزخانه چند سانتیمتر است؟) دست انداز(ارتفاع کف پنجره   -59
  120تا  90 )4    110تا  90 )3      100تا  80) 2    120تا  100) 1
  

  تیر پوشش برای اقلیم کدام مناطق کشور مناسب است؟ ساختمان های آجری و خشتی و سنگی با سقف   -60
  غرب و مناطق کوهستانی )4    عشایر نشین )3                           شهری) 2    کویری) 1
  

  ارتفاع مناسب در ورودی و آیفن در ساختمان بترتیب چند سانتیمتر است؟  -61
  120و  220 )4    150و  210 )3    150و  220) 2    120و  210) 1
  

  .در  اتوکد برای اندازه گیری فواصل مایل از این فرمان استفاده می شود -62
1 (Aligned    2 (Length    3( Ordinate    4( Linear  
  

  فرمان فراخوانی بلوک ها در کدام نوار ابزار قرار دارد؟  -63
1 (Insert    2 (Block    3( Draw    4( Modify  
  

  می باشد؟ "هر چه در صفحه ترسیم قرار دارد "به مفهوم در تعیین محدوده ی پالت کدام گزینه   -64
1 (Limits    2( Extents    3( Window    4( Display  
  

  پذیرایی و نشیمن خانوادگی ارتباط نزدیک داشته باشد؟ –در پالنهای مسکونی کدام فضا باید با آشپزخانه   - 65
  غذاخوری )4              حیاط )3               پارکینگ) 2           اتاق خواب) 1
 

   و آرماتور تکنولوژی قالب بندی* 
 .از این رنده برای برداشتن پوشال های ضخیم استفاده می کنند-66

  رنده ی دستگاه )4    رنده ی قاچی )3    رنده ی پرداخت) 2    رنده ی بلند) 1
  

  در دستگاه میخکوب بادی مقدار فرو رفتن میخ در چوب چگونه تنظیم می شود؟-67
  با کم و زیاد کردن باد دستگاه) 2      و زیاد کردن ولتاژ دستگاه با کم) 1

  با تنظیم سرعت فرو رفتن میخ )4      با تنظیم مقدار فشار دست به دستگاه )3
  

  میل گرد اصلی حداقل طول مستقیم در انتهای آزاد میل گرد چند برابر قطر آن است؟ 90°در خم   -68
1 (8        2 (4            3( 12      4( 6  
  
  



                90اسفندماه-ای مرحله استانی حرفه وفنی شاخه های  مین دوره مسابقات علمی عملی هنرستانیازده
 

١٠  
 

  .به میل گردی گفته می شود که بنا بر نیاز خمیده شده و تغییر مسیر داده است- 69 
  خاموت مورب )4    رکابی )3        اتگا) 2     کاسیت) 1
  

  .در اتصال میل گرد شبکه ها برای جلوگیری از لغزش میل گردهای افقی از این نوع گره استفاده می شود  -70
  صلیبی )4          ساده )3     اصطکاکی) 2     پشت گردنی     ) 1
  

 و شماره آن cm40اگر ارتفاع پشت تا پشت خاموت   0ارتفاع مناسب برای اتکا یک پوتر بتنی چند سانتیمتر است  -71
  .باشد 10

1 (40      2 (39      3( 42      4( 38  
  

  حداقل قطر و حداکثر فاصله خاموت های شناژ افقی بترتیب چقدر است؟  -72
1 (mm10  وcm 25               2 (mm10  وcm20            3( mm6  وcm20               4( mm6  وcm25  

  
  کاربرد یوغ در قالب بندی چیست؟  -73

  در امتداد نگه داشتن تخته های بدنه) 2                      جلوگیری از تغییر زاویه بدنه های قالب) 1
  ن فشار بتن به بدنه قالبکم کرد )4        استحکام بیشتر قالب )3  
  

طول کل میل گردهای مورد نیاز چند . عدد قطعه میل گرد مطابق شکل استفاده می شود 12در یک پله بتنی از   -74
  متر است؟

1 (11/2    
2 (32/25  
3( 315/2  
4( 78/27  
  
 
 
  

  در قالب بندی فلزی اتصال دو بدنه ی قالب عمود بر هم چگونه صورت می گیرد؟  - 75
  با استفاده از فیلر یا انواع قالب های کنج                                      ) 2استفاده از نبشی های پانچ شده                                        با) 1
  شده با انواع قالب های کنج با استفاده از نبشی های پانچ  )4با استفاده از انواع قالب های کنج                                        )3 

  
  0در کارهای قالب بندی معموال وزن چکش نجاری چند گرم است -76

1 (200                                2  (500                                          3  (400                                4  (570  
  

  0زدن تابع چه عواملی استحداقل قوس میل گردها هنگام قالب  -77
  طول و نوع میل گرد)  4نوع و قطر میل گرد              )  3طول و قطر میل گرد          )  2محل مصرف میل گرد           ) 1



                90اسفندماه-ای مرحله استانی حرفه وفنی شاخه های  مین دوره مسابقات علمی عملی هنرستانیازده
 

١١  
 

  0طول آرماتور الزم برای ساخت پوزسیون  مطابق شکل چند متر است - 78
1  (14/1  
2  (6/13   
3  (36/1    
4  (4/12  
  
 
 
 

  ؟ور از قالب فلزی مدوالر چیستمنظ  - 79
  قالب با ایمنی و عمر زیاد)  4                 قالب با ابعاد بزرگ       )  3         قالب های مشابه یا تیپ       )  2            قالب با مقاومت باال     )  1
  

  0نمودچرا باید در حد امکان از برش گرم میل گرد برای آرماتور بندی خودداری  -80
  کاهش مقاومت کششی)  2                            حفظ کامل مشخصات میل گرد                       )  1

  تغییر اندازه قطعات)  4کاهش مقاومت فشاری و برشی                                                 )  3
 

  3ریاضی*
  : این صورت فاصله ی این نقطه از مبدأ مختصات برابر است با ها باشد درyروی محور(b+3,b-1)اگر نقطه ی - 81
٥)٤              ٤)٣           ٣)٢            ٢)١ 
  

Aدر این صورت مرکز بازه ی =Bو =Aاگر-82 B کدام است.  
٤)٤                  ٣)٣                ٢)٢          ١)١ 
  

  .کدام است aواقع باشد در این صورت=f(x)روی نمودار تابع (1-,3)اگر نقطه ی - 83
٦)٤             -٥)٣               -٤)٢           -٣)١- 
  

  .کدام است f(256)در این صورت =f(x)اگر-84
٨)٤           -٦)٣              ٨)٢        ٦)١- 
  

  .کدام استدر این صورت  =g(x)و =f(x)اگر-85
١  (R-              ٢  (R                ٤             )٣(R- 
  

  .کدام است(3)(fof-f)در این صورت  =fبا فرض اینکه-86
٦)٤               ٣)٣           -٣)٢           -٦)١ 

  .کدام است -=f(x)برد تابع- 87
١(R                      ٤            )٣)               )٢(           (
  



                90اسفندماه-ای مرحله استانی حرفه وفنی شاخه های  مین دوره مسابقات علمی عملی هنرستانیازده
 

١٢  
 

  . کدام است + 1در این صورت حاصل f(-2)=f(2)اگر =f(x)در تابع -88 
٥)٤             ٤)  ٣                 ٣)  ٢                   ٢) ١             
  

  . کدام است a برابر تمام اعداد حقیقی باشد در این صورت حدود  =f(x)اگر دامنه ی تابع-89
١ (a                ٢(a              ٣ (a              ٤(a 

  

  .در این صورت دامنه آن کدام است  =f(x)اگر-90
١(R        ٢  ( }R—              ٣( }R-{٤              ,١(R-{١}  
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 بسمه تعالی
  1390اه م اسفند –حرفه ای مرحله استانی  های شاخه فنی و عملی هنرجویان هنرستان دوره مسابقات علمی یازدهمین

    :نام پدر   :نام خانوادگی   :نام
   :شماره صندلی    ساختمان :رشته تحصیلی 



 
  وزارت آموزش و پرورش

  .............. آموزش و پرورش استان اداره کل
  متوسطهمعاونت آموزش 

  
  ای ی فنی و حرفه های شاخه دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستان دهمینیاز

  اجرای هماهنگ کشوری–مرحله استانی 
  1390اسفند  

  
  
  
  
  

  ساختمان : های آزمون عملی رشته سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده:                                                                                 خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  

  دقیقه  150:  عملی  مدت آزمون                                            21/12/1390  :    تاریخ برگزاری 
  

  نمره 35: جمع بارم                                                                           3:   تعداد سئوال 
  
  
  
  

  : 1کار عملی شماره 
 کارگاه قالب بندی و آرماتور



 
  .مطلوبست ساخت آرماتورهای اصلی و خاموت های یک ستون با مشخصات زیر و مونتاژ آنها -1

  .می باشد 10آن  خم و طول 90قالب خاموت ها ) الف
  .می باشد 10آن  خم و طول 180قالب آرماتورهای اصلی ) ب
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :مقابل مطلوبست شکلبا توجه به  -2

  .اعضای مورب و طول کل میل گرد الزم محاسبه طول) الف
  .ترسیم شابلون اتکا) ب
  .ساخت اتکا) ج
  

  
  
  
  
  
 
  

٧٢cm ٢٨
cm

 ٦٠° ٤٥°

٢٥cm ٣٥cm

٢٦cm 

٢٩
cm

 



 
  .ستون مطابق شکل و مونتاژ آن لبمطلوبست ساخت بدنه های قا -3

  .با توجه به نمای سر و اندازه تخته های موجود در انتخاب آنها برای ساخت بدنه ها دقت شود: توضیح 
 

  
  

  

 B نمای بدنه A نمای بدنه Dو  C نمای بدنه

  مقطع قالب ستون



 
  وزارت آموزش و پرورش

  ..............ستان آموزش و پرورش ا اداره کل
  متوسطهونت آموزش معا

  
  ای ی فنی و حرفه های شا خه ین دوره مسا بقات علمی عملی هنرجویان هنرستاندهمیاز

  اجرای هماهنگ کشوری–مرحله استانی 
  1390اسفند  

  
  
  
  
  
  
  

  ساختمان : های آزمون عملی رشته سئوال

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده                                             :                                    خانوادگی نام و نام       
  
  
  

  دقیقه  150    : مدت آزمون عملی                                                     21/12/90  :    تاریخ برگزاری 
  

  نمره  25:  جمع بارم                                                                                1:  تعداد سئوال 

  : 2کار عملی شماره 
 کارگا ه ساختمان 



 
  :مطلوبست. رج اجرا می شود 10پالن رجهای زوج و فرد یک دیوار آجری را نمایش می دهد که در  زیر  شکل -1

  اجرای دیوار) الف
  نمای دیوار بند کشی ) ب
  رج  3اجرای کاشی کاری در ) ج
  اجرای اندود گچ و خاک) د
  

  

 ب

 ب

 ج

 د



 
  وزارت آموزش و پرورش

  .............. آموزش و پرورش استان اداره کل
  متوسطهمعاونت آموزش 

  
  ای ی فنی و حرفه های شاخه همین دوره مسابقات علمی عملی هنرجویان هنرستاندیاز

  اجرای هماهنگ کشوری–مرحله استانی 
  1390اسفند  

  
  
  
  
  
  
  

  ساختمان: های آزمون عملی رشته ئوالس

  
  
  
  
  
  

  :                     کد شرکت کننده:                                                                                 خانوادگی نام و نام       
  
  
  
  

  دقیقه   60 : عملی  مدت آزمون                                            21/12/90   :    تاریخ برگزاری 
  

  نمره   20 :  جمع بارم                                                                          3: تعداد سئوال 

  : 3کار عملی شماره 
 نقشه برداری 



 
از هنرجو بخواهند با وسایل مساحی نسبت به . توسط داوران یک امتداد به وسیله دو میخ روی زمین مشخص شده -1

  )دقیقه15زمان .(ایجاد نماید 65زاویه  Aاین امتداد از نقطه 
  

روی زمین مشخص نموده و از هنرجو بخواهند با ترازیابی تدریجی رفت و  )متر 80با فاصله تقریبی (داوران دو نقطه  -2
  )دقیقه30زمان (.برگشت اختالف ارتفاع دو نقطه را محاسبه کند

   0برای مسیر برگشت الزامی است انتخاب دو نقطه کمکی برای مسیر رفت و دو نقطه کمکی
                 

با دوربین تئودلیت  میخ روی زمین مشخص نموده و از هنرجو بخواهند آن را 3داوران یک زاویه را به وسیله ی  -3
 )دقیقه15زمان (.روش کوپل برداشت نموده و بعد از تنظیم جدول مقدار زاویه را محاسبه نماید دیجیتالی و

  



  مانساخت:  رشته        .که توسط حوزه آزمون  تهیه می گردد لیست ابزار، وسایل و تجهیزاتی

  صفحه3              به ازای هر هنرجو****

  مالحظات  تعداد  فنی مشخصات   یا تجهیزات ابزارنام   ردیف

   1  اره دستی 1

   1 تخت رنده دستی 2

   1  میخ کش 3

   1  متری2متر  4

   1  گونیای فلزی 5

   2  گیره دستی 6

   1  چوب ساب 7

  1  چکش نیم کیلو گرمی 8

   F-6  1آچار    9

   F – 8  1آچار   10

   F – 12  1آچار   11

   1  پنس آرماتور بندی  12

   1  میز آرماتور بندی  13

   1  چکش دو کیلو گرمی  14

   1  متری3شمشه   15

   1 ثابت یا دستی قیچی برش میلگرد  16

   1  با سه پایه)نیو( ابتراز ی 17



   1  دیجیتالی با سه پایه)تئودولیت(زاویه یاب  18

   1  شاخص 19

    3  ژالون 20

   1  تراز نبشی 21

    10  سانتی متری فوالدی 30میخ  22

  1  چکش 23

   1  قطب نما  24

    3  سه پایه ی نگهدارنده ی ژالون  25

   1  گونیای بنایی 26

   1  قلم بندکشی 27

   1  مالقه 28

   1  تراز بنایی 29

   1  شاقول بنایی 30

   1  تیشه کار 31

   1  متری1شمشه 32

   1  کمچه 33

  1  ماله بنایی 34

   1  استانبولی  35

   1  شمشه مالت  36

    متر5  ریسمان کار  37

   1  چکش الستیکی  38



  به ازای هر هنرجو  مصرفی مورد نیاز موادلیست *

  )درصورت لزوم (مشخصات فنی   مقدار/تعداد  مصرفی مورد نیاز  نام مواد  ردیف

سانتی متر و  12سانتی متر و عرض  5/2تخته به ضخامت   1
  )قالب(سانتی متر  120طول 

    عدد 6

سانتی متر و  5/13سانتی متر و عرض  5/2تخته به ضخامت   2
  )قالب(سانتی متر  120طول 

    عدد 2

سانتی متر و  5/12سانتی متر و عرض  5/2 تخته به ضخامت  3
  )قالب(سانتی متر  120طول 

    عدد 4

سانتی متر و طول  5سانتی متر و عرض  5/2تخته به ضخامت   4
  )پشت بندها (سانتی متر  40

    عدد 3

سانتی متر و طول  5سانتی متر و عرض  5/2تخته به ضخامت   5
  ) پشت بندها(سانتی متر  45

    عدد 9

    عدد 120  سانتی متر 5ب بندی به طول میخ قال  6

    متر 9  میلی متری  8میلگرد آجدار   7

    متر 9  میلی متری 12میلگرد آجدار   8

    متر 5حدود   میلی متری 5/1یا  1سیم   9

    عدد 4  گچ تحریر  10

    عدد 100  سانتی متری5سفال  آجر  11

    فرغون 2  )مالتی(ماسه شسته  12

    فرغون 1  ماسه بادی  13

    عدد 12  سانتی متری 30×30موزائیک   14

    پاکت 1  گچ  15

    عدد 12  سانتی متری 20*20کاشی   16

    فرغون 1  خاک رس  17

  



  
                         هنرجو بایستی به همراه داشته باشد**                ساختمان : رشته  مورد نیاز وسایللیست 

  
  )درصورت لزوم (مشخصات فنی   مقدار/تعداد  وادمصرفی مورد نیاز نام م ردیف

    برگ A4  3کاغذ سفید   1
    عدد 1  مداد  2
    عدد 1  مداد پاک کن  3
    عدد 1  ماشین حساب  4
    برگA4  2کاغذ میلیمتری   5
    عدد 1  درجه 60و  45گونیای پالستیکی   6

  
  : توضیحات ضروری 

  
  
  
  
  



  1390اسفند      -استانی عملی مرحله  علمی عملیجدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات 
    قالب بندی  : کارگاه                                                              ساختمان  :رشته 

  
  عوامل امتیازآور

  
  منتخب شماره          

       
  بارم   
  

                        

درز و جفت و جور بودن تختهنداشتن
                          3  ها با هم

                          2  ابعاد صحیح پشت بند ها
                          2  فاصله ی صحیح پشت بند ها
                          1 نحوه ی صحیح میخ کوبی

                          3 نحوه ی صحیح مهار قالب ها با هم
                          4  اجرای فارسی بر تخته های بدنه

                          1 ا بودن زوایای داخلیگونی
                          1 صحت اندازه های داخلی

                          17  جمع کل 
  

  مهر و امضاء رئیس حوزه                                            امضاء            حوزه  ناظر                                    امضاء                    و 2آزمونگر                                       و امضاء        1آزمونگر
  
  
  



  1390اسفند      -استانی عملی جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات علمی عملی مرحله 
   آرماتور بندی   : کارگاه                                     ساختمان                         :  رشته 

  
  امل امتیازآورعو

  
  منتخب شماره          

       
  بارم       

  

                        

                          2 عدد راستاچهارساخت
                          5/4  ساخت شش عدد خاموت

                          2  مونتاژ قطعات
                          1 صحت اندازه ی قالب راستاها
                          5/1 صحت زوایای خاموت ها

                          3 ی ضلع خاموت هاصحت اندازه 
                          1 بر روی سطح زمین  اتکاترسیم نقشه 

                          A4 1محاسبه اتکا در برگه 
                          2  ساخت اتکا
                          18  جمع کل 

  
  رئیس حوزه مهر و امضاء                             امضاء                           حوزه  ناظر                                           و امضاء             2آزمونگر                                       و امضاء        1آزمونگر

  
  
  
  



  1390اسفند      -استانی عملی جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات علمی عملی مرحله 
   ساختمان   : کارگاه                                           ساختمان                   :  رشته 

  
  عوامل امتیازآور

  
  منتخب شماره               

       
  بارم        

                        

                          5  )نمره 1به ازای هر رج (  نحوه ی صحیح آجر کاری
                          2   جهار لبه شاقولکنترل 

                          2  ها کنترل گونیای زاویه
                          1  کنترل دو مورد تراز رج ها

                          2  دیوار کنترل شمشه کشی
                          3  بندکشی نما

                          3  اندود یشاجرای کرم بندی و شمشه ک
                          2 مسطح بودن سطح گچ و خاک و اجرا

                          2 کاشیعدد  9کاربرد 
                          1 سطح کاشی شاقول بودن

                          1 کاشیتراز بودن سطح 
                          1  در امتداد بودن درزهای عمودی و افقی

                          25  جمع کل 
  رئیس حوزه مهر و امضاء                             امضاء                           حوزه  ناظر                                    و امضاء                    2آزمونگر                                       و امضاء        1آزمونگر

  



  1390اسفند      -استانی عملی جدول بارم بندی آزمون عملی مسابقات علمی عملی مرحله 
    نقشه برداری  : کارگاه                                     ساختمان                         :  رشته 

  عوامل امتیازآور
  

  منتخب شماره          
       
  بارم     

                        

                          1  انتخاب صحیح روش پیاده کردن زاویه
                          1  محاسبه جهت پیاده کردن زاویه

                          2  پیاده نمودن زاویه
                 5/1 مورد تراز نیو 3کنترل 

                          5/1 مورد قرائت نیو 3کنتل 
                          1 انتخاب روش صحیح ترازیابی
                          2 درج قرائت ها در جدول ترازیابی

                          2 )مقایسه خطای موجود با مجاز(صحت عملیات
                          1 محاسبه اختالف ارتفاع دو نقطه
                 5/1 یقهاستقرار تئودولیت حداکثر سه دق

                          1 ل دو مورد قراولرویرکنت
                          5/1 کنترل دو مورد قرائت زاویه
                          5/1 درج قرائت ها در جدول
                          5/1 محاسبه مقدار زاویه

                          20  جمع کل 
  رئیس حوزه مهر و امضاء                             امضاء                           حوزه  ناظر                                    و امضاء                    2آزمونگر                                       و امضاء        1آزمونگر

 


