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 سوال

 3/98/         تاريخ امتحان : رشته: معماری (:داوطلب ش)صندلي ش

 دقيقه 120      امتحان: وقت                   صبح      :امتحان ساعت  دهمدواز:پايه  :خانوادگي نام و نام

 مومنيخانم دبير:

 
 4 تعداد برگه:               20  تعداد سواالت:  متره و برآورد ساختمانيدرس:

 به حروف: نمره به عدد:
 امضا:

 تاريخ:

   

 نمره ۶بخش تئوری                   رديف
 بارم

 
  د:زری را با کلمات مناسب کامل کنی جمالت فال

 ............................................ است. در ردیف جدول های بتنی پیش ساخته  منظور از سطح -۱ 

 در عملیات بنایی با سنگ  نوع و رنگسنگ مصرفی توسط ............................ تعیین می شود. -۲

در صورت حمل خاک در راه های شنی ...............درصد بهای ردیف های حمل پرداخت می  در عملیات  خاکی با ماشین -۳

 گردد.

1 

  هب سواالت زری پاسخ کواته بدهید: 

 25/0 کدامیک از انواع صورت وضعیت بر اساس پیشرفت مراحل انجام کار تا پایان اجرای پروژه تهیه می گردد؟  4

 25/0 شده در اجرای ساختمان در دوران تضمین به عهده ی چه کسی است ؟ یب ایجادامسئولیت مشکالت و مع 5

 25/0 سرپرستی اجرای عملیات موضوع پیمان بر عهده چه کسی است ؟ 6

 25/0 مطالعات اولیه و تهیه ی نقشه های اجرایی بر عهده کدامیک از شخصیت های ساختمانی است ؟ 7

 پاسخ کامل دهید: 
 

 رشته معماری چیست؟منظور از متره در  8

 

1 

 واحد محاسبه ی هر عملیات را بنویسید؟ 9

 الف(کندن آسفالت بام:                                                         ب( قالب بندی با تخته ی نراد خارجی:

 های سیمانیج(تهیه و ساخت و نصب ستون فوالدی  :                               د(تهیه ونصب لوله 

1 

 تجهیز کارگاه را تعریف کنید؟ 10

 

 

75/0 

 مورد( ۲ضریب باالسری  برای جبران هزینه های ناشی از چه مواردی به کار می رود؟) 11

 

 

5/0 

 چیست؟ضریب پیمان  12

 

 

75/0 

  صفحه ی دوم 



                                                                                                                                              نمره ۱۴بخش عملی                            
 استفاده از ماشین حساب بال مانع است.                                                               رقم اعشار محاسبه گردد.                                                                ۲بات ات رد این بخش تمام محاس 

 

سانتی متر است را با توجه  ۴۳۰ضریب ارتفاع برای یک طبقه از یک ساختمان که ارتفاع کف این طبقه تا کف طبقه فوقانی  13

 به فرمول داده شده محاسبه نمایید؟                  

                                                                                                                                      
                                                                      

 

5/1 

سانتی متر با پالن زیر و  ۱8۰مطلوبست محاسبه ی هزینه ی خاکبرداری و حمل خاک حاصل از گودبرداری زمینی به عمق  14

 خاکبرداری.)ابعاد بر حسب متر میباشد( کیلومتری از محل 5/۱حمل آن تا فاصله 

 ریال  ۲86۰هزینه ی خاکبرداری هر واحد 

 ریال                                      ۲۱۳۰متری هر واحد   ۱۰۰هزینه ی حمل خاک تا فاصله ی 

 ریال  ۱85مترهر واحد  ۱۰۰متر برای هر 5۰۰تا  ۱۰۰هزینه ی حمل خاک از 

 ریال 9۰۰کیلومترهر واحد  ۱۰متر تا  5۰۰هزینه ی حمل خاک از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75/2 

متر در صورتیکه ارتفاع  ۲۰*۱۲هزینه ی تهیه و نصب صفحات آزبست سیمان را برای سقف شیبدار یک سالن به ابعاد الف ( 15

 سانتی متر باشد محاسبه نمایید؟ ۱۱۰رأس تا یال افقی آن 

 ریال                            95۳۰۰هزینه ی هر واحد اجرای سقف 
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  صفحه ی سوم 

سانتی متر از ورق گالوانیزه ی سفید به  ۱5عدد ناودان به قطر  8ب( در صورتی که برای انتقال آب باران سقف این سالن    

میلی متر استفاده شده باشد هزینه ی تهیه و نصب لوله ی ناودان را محاسبه نمایید.) ارتفاع از سقف سالن تا  6/۰ضخامت 

                                                                                                 ریال ۲75۰۰لوله ی ناودان متر است؟هزینه ی هر واحد  5/۴کف زمین 

5/0 

 عدد چارچوب چوبی مطابق جزیئات شکل زیر )ابعاد بر حسب سانتی متر (  ۲۰مطلوبست برآورد هزینه ساخت  16

 ریال   ۳۱۰۰۰هزینه تهیه و نصب هر واحد چارچوب 

    

                                                                                                                               

5/1 

متر که می باید عایق کاری در محل  5/۲*5/۳مطلوبست محاسبه ی هزینه ی عایق کاری رطوبتی کف یک سرویس به ابعاد  17

 سانتی  متر به صورت قائم ادامه یابد. ۱5تماس با دیوار 

 ریال  6۲۴۰هزینه عایق کاری با دوقشر قیر و یک الیه گونی برای هر واحد
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 نمایید؟ هزینه ی آجر کاری با آجر فشاری و مالت ماسه سیمان را برای دیوار زیر با مشخصات داده شده محاسبه 18

 ریال   ۲585۰۰هزینه ی هر واحد دیوار چینی     
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  صفحه  ی چهارم 

 حسب سانتی متر است( ابعاد در پالن بردر پالن شکل مقابل هزینه ی تیر ریزی سقف را محاسبه نمایید 19

 کیلوگرم بر متر  IPE14   =9/۱۲وزن واحد 

 کیلوگرم بر مترIPE16 =8/۱5وزن هر واحد 

 ریال 5۲5۰تهیه و ساخت و کارگذاشتن تیر ساده هزینه ی هر واحد 
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 6مترو عرض آن  ۱۲مطلوبست هزینه ی اجرای سقف سبک بتنی یک اتاق با دیوار باربر که فاصله پشت تا پشت دیوار ها  20

سانتی متر اجرا شده باشد.)  ۳۰با استفاده از تیرچه و بلوک تو خالی بتنی و با ضخامت  متر است در صورتی  که سقف اتاق

 ابعاد بر حسب متر است (

 ریال   8۱۰۰۰د  هزینه ی اجرای سقف سبک بتنی برای هر واح
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