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 بارم  رديف

 یا حقیقر ح -(    ب5/0جرای عملیات را در کارگاه رسپرسبر  م نماید.)ا -الف 1
ر
 1 قوق

( این مدارک شامل اصل 5/0گردد.)مجموعه ای از مدارک و اسناد است که در مراحل مختلف اجرای کار از آن استفاده م   2
 (25/0قرارداد و نقشه ها و ... است)

75/0 

 5/0 الف( صحیح     ب( غلط 3

دی ریاست جمهوری 4  25/0 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهن 

  –سخت  -نرم –لجبر  5
 

 1 سنگ

 باتارد مثل نی سازی و اجرای دیوار حایل ب( به صورت خشکه چیبر  –ماسه اهک  –الف( همراه با مالت مانند ماسه سیمان  6
 و نی  سنگ ریزی پشت دیوار ها  -مانند بلوکاژ کف

1 

 5/0 کندن آسفالت  –جمع آوری اسکلت  –تخریب ساختمان ها و بناه  –بوته کبر  7

 1 الف( منر مکعب     ب( منر مرب  ع    ج(کیلو گرم             د( منر مکعب 8

9 (5/0                                                   )                                                                             2m  30  =2/4(*6+9الف( )  
 30*30700=  921000یال    ر       (                                                                                                      25/0)
5/0                                                                                                                        m 130 ( =40*2(+)25*2ب(      )   
  130*5430=705900یال ر                                                                                                           25/0

5/0                                   m24=4+6+9+5                                              m5  =√𝟐𝟓                     25  =24  +23 ج( 
  24*8730=209520یال ر                                                                                                            25/0
5/0                                                                                                      2m 970  =30- 1000   =25*04    د( 
 970* 30=  29100ال ری                                                                                                      25/0

3 

10                

   

3 



 

 

11                                                          25/0                      m 48/1  =cm 148  =14  *2 + 120    توربندی مشآرما 
                                                              25/0                  m 04/71  =48/1(*6*2*)4                طول کل آرماتور مش 
                                                           25/0                   kg 95/85  =21/1  *04/71                   وزن کل 

 هزینه ی کل                       95/85*  5690=  489055ریال          25/0                                                            
                                                   
                                                    25/0         m6/0  =cm60   =20+40            بولت آرماتور طول یک عدد 
                                                     25/0         m6/9  =4 *4 *6/0                    طول کل آرماتور 

                                                         25/0    kg  60/28  =98/2  *6/9           وزن کل بولت 
 بولتهزینه ی آرماتور        60/28*  8490=  242814ریال        25/0                                                     

  
                                                              25/0           3m 7/2  =4/0  *3/1  *3/1  *4              ریزی نی ها و حجم نی 

ر  بتر
                                              25/0      3m  16/2  =2/1 +96/0 ( =4/0*5/0*3*2(+)4/0*5/0*4/2*2    ) 

                                                              25/0            3m    86/4  =16/2  +7/2    حجم کل 
ر ریزی    86/4*  253500=  1232010ریال         25/0                                                      هزینه کل بتر

 
 قالب بندی   ( 8*3/1( +)4*4/2(+)4*3(+)8*8/0= ) 4/38        75/0                                               

                                                 25/0       2m  36/15  =4/0  *4/38 
 36/15*  35200=  540672ریال      25/0                                                  

25/4 

12 

                                          

5/1 

13                                                                                             5/0    3m 8/7  =6/2  *5/0  *6 
 

 )الف      حجم دیوار سنگ
 هزینه ی ساخت دیو        8/7*  172000=  13411600ریال        25/0                                                            

 
 ار سنگ

                                            5/0                   2m   2/31  =2  *6/2  *6 ب      نماسازی دیوار در دو طرف( 
  2/31*  45300=  1413360ریال                 25/0                                          

                                                  5/0     3m    44/1  =2  ( *6  *6/0  *2/0 )      حجم در ناژچیبر دو طرف دیوار  )ج 
 1/  44*  57200=  82368ریال          25/0                                                

25/2 

   


