
 
 امتحانات

 پرورش آموزش

 هرانت 1منطقه 

 بسمه تعالی

 جمهوري اسالمی ايران

 اداره كل آموزش و پرورش شهر تهران

 اداره آموزش و پرورش  منطقه يك تهران

 هنرستان امام حسن مجتبی)ع(: آموزشی واحد نام 

  مهر محل

 مدير امضاء يا

 پاسخنامه

 11/29/   11 تاريخ امتحان : نقشه كشی معماريرشته: (:داوطلب ش)صندلی ش

 صبح   11   :امتحان ساعت يازدهم:پايه :خانوادگی نام و نام

 دقيقه111       امتحان: وقت عناصر و جزئيات ساختمانپاسخنامه درس: بهرامن دبيران :

   

 بارم  رديف

 91/1 پاطاق -لغاز  و-عايق رطوبتی د-ديوار تقسيم ج -گمانه زنی ب-الف 1

 91/1 3-و        1 -د        9 -ج      4-ب     4-الف 9

 روز سال منجمد می گردند را عمق يخبندان می گويند.پايين ترين عمقی از خاک كه آبها و رطوبت آن عمق در سرماي ناشی از سردترين -1 3

 آجرها را قبل از بکار بردن بايد از آب اشباع كرد به اين عمل زنجاب كردن می گويند.-9

-4در معرض ضربه هاي احتمالی معموال با  مستقيم با آب باران يا برف و قرار گرفتن در قسمت خارجی ديوار اتصال كف به ديوار به دليل تماس-3

 سنگ هاي مقاومی اجرا می شود كه به آن ازاره می گويند.

 ايجاد سايهآب باران بر روي در يا پنجره و  جلوگيري از چکيدن-4

 مقاومت در برابر آب و هوا   و  دوام قطعات  و تحمل وزن خود و بار هاي وارد بر آن -1

 مقصود از كله اينست كه عرض اجر در راستاي طول ديوار باشد و مقصود از راستا اينست كه طول اجر در راستاي ديوار باشد.-6

 اول مجموعه ي بارهاي وارد بر ساختمان و دوم ماهيت و ظرفيت باربري خاک-7

1/3 

 1 كششی -4فشاري  -3نيروهاي كششی  -9ميلگرد  -1 4

1 
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 1 سانتی متر 111 -4سانتيمتر   99 -3   191سانتی متر به طول  71 هر 8ميلگرد نمره  -9 19عدد ميلگرد اجدار نمره  4 -1 6
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 عايق رطوبتی -4  911به عيار بتن سبک -3قرنيز   -9آجركاري   -1 8

 عايق كاري محل اتصال ديوار داخلی به كف

1/9 
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 9 سانتی متر 8 -4چفت    -3اندود داخلی  -9ورق گالوانيزه   -1 11

11 

 

1 

 اتصال توري سيمی به سقف طاق ضربی 19

 طاق ضربی -3دوغاب گچ  -9توري سيمی  -1
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