
 باسمه تعالی

 دقیقه 110 :مدت امتحان صبح 8 :ساعت شروع کشی معماري نقشه :رشته متره و برآورد: سؤاالت امتحان نهایی درس

 3: تعداد صفحه 10/6/1397 : تاریخ امتحان :نام و نام خانوادگی سال سوم آموزش متوسطه

 1397سال  شهریور ماه آموزان و داوطلبان آزاد سراسر کشور دانش
  مرکز سنجش آموزش و پرورش

http://aee.medu.ir  
 نمره سؤاالت ردیف

  

١ 
 

 
  75/0  .دیکن فیتعر را "پیمان"  1

  .بودن هر یک از عبارات زیر را تعیین کنید "نادرست"یا  "درست"  2

  .نام دارد "برآورد"اندازه گیري دقیق مقادیر مصالح و تجهیزات   - الف

  .رئیس کارگاه شخصیت حقیقی است که نظارت بر اجراي عملیات را به عهده دارد - ب

              .باشد ها به عهده مترور می نقشه متره و برآورد مقدماتی - ج

75/0  

  5/0  .انواع صورت وضعیت را نام ببرید  3

  .انتخاب نماییددر عبارات زیر گزینه مناسب را از داخل پرانتز   4

  .شود درصد از بهاي حمل پرداخت می )77 – 90(هاي آسفالته  در صورت حمل خاك در راه –الف 

  .مسیر است) عمود بر  –در راستاي (سطح مقطع  ،در جداول بتنی پیش ساخته سطح جدول –ب 

5/0  

  باشد؟ هر یک از مفاهیم زیر مربوط به کدامیک از انواع ضرایب برآورد می  5

  ضریب منطقه      ضریب در نظرگرفته شده براي جبران ضرر و زیان پیمانکار –الف 

  ضریب پیمان    ...بیمه کارگران و  ،مالیات هاي ضریب در نظر گرفته شده جهت جبران هزینه –ب

  ضریب تعدیل    لیه انجام کارحاصل تقسیم مبلغ پیشنهادي پیمانکار به مبلغ برآورد او –ج

  ضریب باالسري                    

75/0  

  75/0  .را تعریف کنید "تجهیز کارگاه"  6

  5/0  داري مصالح پاي کار به عهده کیست؟ مسئولیت حفظ و نگه  7

  .بنویسیدواحد محاسبه هریک از عملیات زیر را   8

  تهیه و نصب لوله سیمانی - ب      نماچینی با سنگ - الف

  تیر ریزي -  د    برچیدن در و پنجره فلزي - ج

  تهیه و نصب جدول بتنی پیش ساخته -و        کندن درخت - ه

5/1  

  .انجام محاسبات تا دو رقم اعشار کافیست*             .باشد حساب مجاز میاستفاده از ماشین *                  :مسائل  

  .ذکر واحدها الزامی است*                
  

سانتیمتر  390ضریب ارتفاع را براي یک طبقه از ساختمان در صورتیکه ارتفاع کف آن تا کف طبقه فوقانی   9

�.                                                   مطابق فرمول محاسبه نمایید ،باشد = 1 +
4�H− 5/3 �×�H� 6/0 �

2×100×H
   

5/1  

    در صفحه دوم سؤاالتادامه   
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   .دییبا شکل داده شده محاسبه نما زمینی يرا برا يمتر 5002و حمل خاك تا فاصله  يخاکبردار نهیهز  10

  )می باشد ابعاد بر حسب متر(

  مترسانتی  110 يخاکبردارارتفاع   -

  الیر 4470تا کنار محل  يخاکبردار -

  الیر 2130متر  100حمل خاك تا  -

  الیر 185متر  100هر  يمتر به ازا 500تا  100حمل خاك از  -

  الیر 900 لومتریهر ک يبه ازا لومتریک 10متر تا  500حمل خاك از  -

  

75/2  

  )باشد یمتر م یابعاد برحسب  سانت(.  دییمحاسبه نماهر یک از موارد خواسته شده را با توجه به شکل  نهیهز  11

  ها و شناژها پی قالب بندي - الف

  ها و شناژها پی بتن ریزي - ب

  سانتیمتر 50 عرض شناژ -

  متریسانت  70 ها و شناژها پیارتفاع  -

  الیر 35200 يهر واحد قالب بند نهیهز -

  الیر 253500 واحد بتن ریزي هر  نهیهز -

  

3  

  .تهیه و نصب نعل درگاههاي روي پنجره هاي یک ساختمان با مشخصات داده شده را محاسبه نماییدهزینه   12

 IPE 14  :نوع پروفیل -

  عدد 2  مصرفیتعداد پروفیل  -

  سانتیمتر 180طول پروفیل  -

  عدد 4 نعل درگاه مشابه تعداد  -

  کیلوگرم بر متر 9/12وزن واحد طول پروفیل مصرفی  -

  ریال  5250هزینه هر واحد تیرریزي  -

5/1  

  .دییرا با مشخصات داده شده محاسبه نما يساخت و نصب حفاظ فلز نهیهز  13

  ) متر است یابعاد بر حسب سانت(

  کیلوگرم بر متر  134/1  وزن واحد طول پروفیل -

  الیر 8090هر واحد حفاظ و نصب ساخت  نهیهز -

  

  

  

  

75/1  

   ومسدر صفحه  سؤاالتادامه   
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٣ 
 

ابعاد بر حسب ( .روي سطح دیوار با شکل داده شده را محاسبه نماییدسانتیمتري   200کاشیکاري تا ارتفاع هزینه   14

  )سانتیمتر است

   ریال 71600 کاشیکاري واحد هزینه هر -

  

  

  

  

  

5/1  

  )است متریابعاد بر حسب سانت( .دییمحاسبه نما  موارد خواسته شده را با توجه به شکل هر یک از نهیهز  15

  )سانتیمتري 35(نیم آجره  آجر کاري دیوار یک و –الف 

  چینی عایق کاري روي سطح کرسی –ب 

  متر  8  طول دیوار  -

  ریال   258500هزینه هر واحد آجرکاري  -

  ریال  20800 هزینه هر واحد عایق کاري -

  

  

  

  

  

  

  

  
  

2  
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ها  شود که  شامل اصل قرار داد، نقشه اي است از اسناد و مدارك که در مراحل مختلف اجراي کار از آن استفاده می مجموعه  1

  ) 75/0. (باشد می.................. و 
75/0  

  75/0  )25/0(درست  -ج    )25/0(نادرست  -ب    )25/0(نادرست  - الف  2

  5/0  )25/0(صورت وضعیت قطعی  –) 25/0(صورت وضعیت موقت   3

  5/0  )25/0(عمود بر  -ب      )25/0( 77 - الف  4

  75/0  )25/0(ضریب پیمان  -ج    )25/0(ضریب باالسري  -ب    )25/0(ضریب تعدیل  - الف  5

  75/0 .  شود عبارت است از کارها و اقداماتی که به صورت موقت و براي دورة اجراي کار انجام می  6

  5/0      )5/0( پیمانکار  7

    )25/0(عدد  -ج    )25/0(  (�)متر طول  -ب  )25/0( (�2 )متر مربع  - الف  8

    )25/0( (�3 ) متر مکعب - و      )25/0(اصله  -  ه    )25/0( (��)کیلوگرم  -د

5/1  

  
  

  :جهت ایجاد هماهنگی همکاران در تصحیح اوراق لطفاً نکات زیر مورد توجه قرار گیرد

باشد و از طرفی در بعضی از مسائل گاهی چندین راه حل صحیح  از حل مسئله رسیدن به جواب صحیح به روش اصولی و منطقی میبا توجه به اینکه هدف  -1

هاي پیشنهادي در پاسخنامه را مد نظر قرار دهند و  حل هاي حل صحیح متفاوت با راه جهت رسیدن به پاسخ نهایی وجود دارد الزم است همکاران گرامی روش

  .میزان حل صحیح نمره اختصاص داده شود متناسب با

پردازند که  شود هنرجویان از روش گرد کردن به حل مسائل می با توجه به اینکه محاسبات مسائل تا دو رقم اعشار خواسته شده است گاهی مشاهده می -2

  .جزئی در پاسخ از کسر نمره مربوطه خودداري شودمنجر به تغییراتی در پاسخ نهایی خواهد شد در صورت مشاهده این امر و وجود تغییرات بسیار 

ایجاد ) در حد دو رقم آخر هزینه(هاي متفاوت ولی صحیح در حل مسائل اختالفات بسیار جزئی  ها گاهی به دلیل گرد کردن یا اتخاذ روش در محاسبه هزینه -3

  .شود که در این صورت از کسر نمره این قسمت خودداري شود می

  .رسیدن به پاسخ نهایی پاسخنامه عیناً الزامی است) ارتفاع مسئله ضریب( 9ؤال در مورد س: تذکر

  

9    

� = 1 +
4� 9/3 − 5/3 �×� 9/3 � 6/0 �

2×100× 9/3
= 1 +

2/7

780
= 00923/1 = 0092/1   

  )25/0( پاسخ نهایی -    ) 75/0( انجام محاسبات -    ) 5/0( جاگذاري در فرمول -

5/1  

    در صفحه دوم راهنماي تصحیحادامه   
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10  = �28 × 12� + �8 × 14� = 448   �2
  مساحت زمین 

=                              )نمره 1(کلیه مراحل تا محاسبه حجم  - 448 × 1/1 = 8/492     �3
  اکبرداريخحجم  

=ریال                                                               )25/0( 8/492 × 4470 =   هزینه خاکبرداري  2202816

)25/0(                                                   = 8/492 × 2130 =   متر 100حمل خاك تا  ریال     1049664

)5/0(                             = 8/492 ×
500�100

100
× 185 =   متر 500تا  100حمل خاك از  ریال    364672

= ریال                         ) 5/0( 8/492 ×
2500�500

1000
× 900 =   متر 2500تا  500از  حمل خاك    887040

=  ریال                                                                                            ) 25/0(   هزینه حمل خاك     2301376

75/2  

  :بندي محاسبه هزینه قالب - الف  11

= �6 × 5/1 � + �2 × 2/2 � + �4 × 2� + �8 × 5/0 � = 4/25   طول قالب �   

=                                    )25/1(کلیه مراحل تا محاسبه سطح   4/25 × 7/0 = 78/17    �2
  مساحت قالب 

=ریال                                                             )25/0(  78/17 × 35200 =   يقالب بندهزینه     625856

  :ي بتن ریزي محاسبه هزینه - ب

= 2 × � 5/1 × 5/1 � + � 2/2 × 5/1 � + 2 �2 × 5/0 � = 8/9   ها و شناژها مساحت پی �2   

=                                   )25/1( جمحکلیه مراحل تا محاسبه  8/9 × 7/0 = 86/6     �3
  حجم پی و شناژها 

=  ریال                                                           )25/0(  86/6 × 253500 =   ریزي هزینه بتن   1739010

3  

12  = 4 × 2 × 8/1 = 4/14   طول تیرآهن مصرفی �     

=                                )25/1(کلیه مراحل تا محاسبه وزن  4/14 × 9/12 = 76/185   درگاه وزن نعل  ��    

=ریال                                                                   )25/0(  76/185 × 5250 =   تیرریزيهزینه  975240

5/1  

   ومسدر صفحه  راهنماي تصحیحادامه   
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13  )1      (             = �4 × 1� + �4 × 3/0 � + �2 × 14/3 × 2/0 � =     45/6   طول پروفیل حفاظ �

)5/0(                                                                              = 45/6 × 134/1 = 31/7   وزن پروفیل ��    

=ریال                                                               )25/0(  31/7 ×  8090 =   هزینه اجراي حفاظ   59137

75/1  

14  = �2 × 8/0 � × 3 + �2 × 1� =     8/6 �
2

  کارياشی سطح ک 

  )25/1(کل مراحل تا محاسبه سطح 

=ریال                                                             )25/0( 8/6 × 71600 =  اندود کاري دیوارهزینه  486880

5/1  

  :محاسبه هزینه آجرکاري دیوار - الف  15

)75/0(                                                                         = 8 × 35/0 × 6/2 = 28/7    �3
  حجم آجرکاري 

=ریال                                                             )25/0( 28/7 × 258500 =   هزینه آجرکاري 1881880   

  :محاسبه هزینه عایق کاري - ب

)75/0(                                                     = � 15/0 + 45/0 + 15/0 � × 8 =    6 �
2

  کاري عایقسطح  

)25/0(                                                                         =  6 ×  20800 =   عایق کاريهزینه   124800

2  
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