
 

 امتحانات
 پرورش آموزش
 هرانت 1منطقه 

 بسمه تعایل
 جمهوري اسالمي ايران

 اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران
 اداره آموزش و پرورش  منطقه يك تهران

ي  واحد  نام 
)ع(: آموزش  ي ستان امام حسن مجتب 

 هنر

  مهر  محل
 مدير امضاء يا 

 سوال

 97/  /   تاريخ امتحان : رشته: معماری (:داوطلب ش)صندلي ش

 صبح      :امتحان اعتس يازدهم :پايه :خانوادگي نام و نام

 دقیقه90       امتحان: وقت  عناصر و جزئیات ساختمانيدرس: مومني دبیر: خانم

 تاريخ و امضا: نمره پاياني به حروف: نمره پاياني به عدد:

   

 بارم بخش تئوری رديف

 جاهای خالي را با کلمات مناسب کامل کنید؟ 1

 ..........................قرارندارد.بتن غیر مسلح بتني است که در آن 

اگر خاک محل احداث ساختمان سست و امکان حفاری نباشد ازپي های...................جهت توزيع نیروهای 

 ساختمان استفاده مي شود.

 بارهای ناشي از اجزای غیر مرتبط با ساختمان را بار....................مي نامند.

75/0 

 با صحیح و غلط مشخص کنید؟جمالت زير را  2

 الف( ديوار تقسیم به ديوار داخلي غیر باربر جدا کننده اتالق مي شود.

 ب(ديوار پرده ای همان ديوار حائل است.

 ج( برای کم کردن رطوبت خاک اطراف ساختمان از زهکشي استفاده مي کنند.

 ادامه مي يابد. عايق کاری از روی سطح قلوه چیني شروع و تا روی سنگ ازاره”د(اصوال

1 

 وظايف هر مورد را بنويسید؟ 3

 مورد( 1الف(سايبان)ذکر 

 مورد( 1کف پنجره)ذکر ب(

5/0 

 کوتاه پاسخ دهید. 4

 الف(مالت مصرفي در ساخت طاق ضربي چیست؟

 ب( آخرين دهانه ی طاق ضربي را چه مي نامند؟

 ج(لوله های تاسیساتي قبل از چه عملیاتي انجام مي شود؟

 مورد( 1د(کفسازی از نقطه نظر محل قرار گیری در ساختمان را نام ببريد؟)ذکر 

1 

 

 وصل کنید.Bرا به ستونAپاسخ گزينه های ستون  5

                                        A                                                                                                            B       
 گچ کشته الف((علت اضافه کردن آهک شکفته به مالت گچي                                                                      1

 کند گیر شدن ب(سرعت خودگیری کمتری است و بر روی سطح                                 اليه ی نازکي که دارای(۲

 اندود مي شود.                                                                                                ج( افزايش مقاومتديوار يا سقف 

                    ت                                                                       در برابر رطوبت                                       (علت مصرف خاک در مالت گچ و خاک اس۳

 (اندودی که قبل از خشک شدن اليه نهايي آن را بوسیله آب خیس کرده و                  د(اندود سیماني شسته۴

 آن را مي سايند.                                                                                         ه(اندود سیماني آبساب بابرس سطح

1 

6 
 
 
 
 

 کامل کنید:

 الف(به منظور محافظت از عايق از ........................................استفاد مي کنند.

 )ايراني(عايق تا داخل ..........................ادامه دارد.ب(در توالتهای تخت 

 

 ادامه ی سواالت در صفحه ی دوم

۲5/1 



 صفحه ی دوم

 

 ج(قسمتي از در که به منظور زينت يا درزگیری و يا سهولت نصب شیشه بر روی در يا پنجره نصب مي شودرا

 ...........................مي نامند.

 ارچوب در ديوار از ................وپیچ وجوش استفاده مي شود.د(برای ايجاد گیر داری چ

 ه(عمق شیشه خور بايد حداقل .............. بابر ضخامت شیشه باشد.

 مورد( ۲در نماسازی چه عواملي در انتخاب نوع مصالح موثر است؟)ذکر  7

 

5/0 

 1۴ بخش عملي 

 بخش های مشخص شده آجرها را نام ببريد؟ 8

                                                           

75/0 

سانتي متری(ترسیم شده پالن رگ بعدی را ترسیم  ۳5جزيیات يک رگ از ديوار آجری يک و نیم آجره ) 9

      1:10نمايید با مقیاس 

                                                      

۲5/1 

 مشخص شده در شکل های زير را نام ببريد؟جزيیات  10

 ب(                                                                                                                                                                                               الف( 

                                          

5/1 

 جزيیات مشخص شده در شکل زير را نام ببريد؟ 11

                                                                     

1 

 5/1 1:5مطلوبست ترسیم جزيیات اجرايي فرش کف به کمک پارکت يا کف پوش پالستیکي يا موکت با مقیاس  12



  ادامه ی سواالت در صفحه ی سوم 

  صفحه ی سوم 

 (5/0شکل زير جزيیات چه قسمتي را نمايش مي دهد؟) 13

 جزيیات را در شکل زير نام ببريد؟

                                                                       

5/1 

 نام قسمتهای مشخص شده را بنويسید؟ 14

                                                                          

1 

 نمره( 5/0شکل زير چه جزيیاتي را نشان مي دهد؟) 15

 نمره( ۲موارد مشخص شده در شکل زير را بنويسید؟)

                                                                                 

5/۲ 

 جزيیات را در شکل زير نام ببريد؟ 16

                                        

1 

 نام موارد زير را بنويسید؟ 17

 الف(                           ب(                                    ج(                                            د(

                                                                        

1 



  

  ادامه سواالت در صفحه ی چهارم 

  صفحه ی چهارم 

 نام هر يک از موارد خواسته شده را بنويسید؟ 18

 الف(                                                        ب(

                              
  

 د(                                                                         ج(         

                                                               

1 

 ۲0 با آرزوی موفقیت********مومني 


