
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )1385(هفتمین مسابقات ملی مهارت 

 )مرحله شهرستانی(

 

  آجرچینی :رشته
  

  1  :شماره ملی رشته

  20  :شماره جهانی رشته

  )40: تعداد(سواالت  -
   دقیقه60: زمان -

 
  
  

  دبیرخانه مسابقات ملی مهارت
  1385اردیبهشت 

 



 
 
 
 
 

 )1385(مهارت مسابقات ملی هفتمین
 )مرحله شهرستانی(

  20 :شماره جهانی رشته  1 :شماره ملی رشته   آجرچینی:نام رشته

 سئواالت

  9  از1        دبیرخانه مسابقات ملی مهارت  

 

 

 سانتی متر باشد کد به متر و دسی متـر بـه ترتیـب       54/2 فوت نوشته شده باشد و هر اینچ         12اگر در کد ارتفاعی دیواری       -1

  )  اینچ است 12هر فوت برابر (  کدام است ؟

  ٣۶۵٨ ، 8/365) ب            365/ 8 ‘ 58/36 )الف

  ٨/٣۶۵ ، 658/3) د            ٣۶/ ۵٨ ، 658/3)ج

  طول آن روی نقشه چند سانتی متر است ؟                   متر باشد با مقیاس 5شده ای اگر طول دیوار اجرا   -٢

  10 -                                    د25 -ج                                     5/2 –                                   ب  25/0 –الف 

   در نقشه است ؟مالت و اندودت  کدامیک از اشکال زیر نشان دهنده عالم-3

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   کدام است ؟ترو و ها  برای کنترل گونیا بودن زوایه بین دو دیوار متقاطع عمود برهم به ترتیب اعداد ساق-4

   6 ،5 ، 3 –ب            100 ، 80 ، 60 –الف   

  7 ، 4 ، 3 -د          120 ، 80 ، 80 –ج   

  

١       
٢٠٠ 

  ب  الف

  ج
  د
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  ی و دیوار آجری از کدامیک از ابزار زیر استفاده می شود ؟  به منظور کنترل عمود بودن ستون آجر-5

   متر -ب           شمشه –الف 

   شاقول –د            شلنگ تراز –ج 

  حمل مالت با چه وسیله مکانیکی در کارگاه انجام میشود ؟ -6

   دامپر –ب            میکسر –الف 

   بتونیر–د             نیشر ف–ج 

  زیر بیشتر است ؟  مصرف سیمان در کدامیک از بلوکهای – 7

   بلوک سقفی –ب            بلوک دیواری –الف 

    سه به یک اندازه است  در هر –د                          بلوک نمادار–ج 

   برای ساخت دیوار های سنگی در ساختمانهای با مصالح بنایی کدام مالت را می توان بکار برد ؟ – 8

   شفته آهکی،مالت ماسه سیمان  –ب      مالت با تارد ، مالت ماسه سیمان –الف 

  محدودیت ندارد و می توان هر مالتی را بکار برد  – د               مالت ماسه سیمان ، مالت گل آهک  –ج 

   سانتی متر چقدر است ؟ 20 حداکثر ارتفاع مجاز جان پناه اطراف بام به ضخامت -9

   متر5/1 –ب            متر 0/  5 –الف  

   متر  0/  6 –د             متر  0/  90 –ج  

  بهتر است ؟  ماسه سیمان  کدام نوع ماسه برای تهیه مالت-10

   ماسه کوهستانی –ب          ماسه رودخانه ای –الف 

   ماسه شسته شکسته –د          ماسه شسته رودخانه–ج 
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  د ؟ برای ساخت دیوار کنار رودخانه که در معرض شدید سولفاتها قرار دارند کدام سیمان مصرف می شو -11

   سیمان نوع چهار–ب            سیمان نوع سه  –الف 

   سیمان پرتلند معمولی –د            باره ای ر سیمان س–ج 

   ؟نیستکدامیک از مالتها ی زیر آبی  -12

   گل آهک –د       گچ –ج        باتارد –ب        ماسه سیمان –الف 

  از چه نسبتی می توان استفاده کرد ؟ ) نسبت اختالط مشخصدر صورت عدم وجود (  برای تهیه مالت با تارد -13 

   یک واحد سیمان ، واحد آهک 2   ، واحد شن 10 –الف 

   یک واحد سیمان ، واحد آهک 2، واحد ماسه  10 –ب 

   یک واحد سیمان ، واحد خاک 2 ، واحد شن 10 –ج 

   یک واحد سیمان ، واحد خاک 2 ، واحد ماسه 10 –د 

  است ؟  کدامیک از عبارات زیر صحیح – 14

  . مالت ماسه سیمانی که بیش از یک روز از ساختن آن گذشته باشد را می توان استفاده کرد –الف 

  .ته باشد را نباید مصرف کرد  آن گذشساختن  مالت ماسه سیمانی که بیش از یکساعت از–ب 

  قــداری آن گذشــته باشــد را بــا اضــافه کــردن م    ســا خــتن   مــالت ماســه ســیمانی کــه بــیش از یکــساعت از     –ج 

  .  آب و سیمان می توان استفاده کرد 

  . دارای هیچگونه محدودیت زمانی نیست و می توان آنرا در هر شرایط استفاده کرد از مالت ماسه سیمان  استفاده –د 

   مصرف کدام نوع آجر در نمای ساختمان ها مجاز است ؟ – 15

  د  هر سه مور–د       رسی  –ج          ماسه آهکی–ب   ی ق قزا–الف 
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  نجاب می کنند ؟ ز چرا آجر را -16

   کاهش آب مالت ، نمکیدن آب مالت ، زود ودن گرد و خاک –الف 

   چسبندگی به مالت ، نمکیدن آب مالت ،زودودن گرد و خاک  –ب 

   کاهش آب مالت ، نمکیدن آب مالت ، تست آجر –ج 

   چسبندگی به مالت ، نمکیدن آب مالت ، تست آجر –د 

   را بــا ســنگ ســمباده مــی ســایندنمــاواختی رنــگ آجــر در نمــا ســازی و زیبــاتر شــدن نمــای آجــر ی آجر جهــت یکنــ– 17

  . گویند .................. این عمل را 

   آب ساب کردن –د      تیشه ای کردن –ج      دوغابی کردن –ب      آبمال کردن –الف 
   .گویند.................. کردن دهانه چاه با آجر چینی راگ تن– 18

   گلدان چینی –ب             چینی  انباره –الف 

   میله چینی -د             طوقه چینی –ج 

   کدام پیوند آجری محکم است ؟ -19

       هلندی –ب        یک ردیف کله ویک ردیف راسته  –الف 

  صلیبی  –د              کله و راسته  –ج 

   چیست ؟زغال – 20

  گی در ارتفاع دیوار  پیش آمد–ب         در ضخامت دیوار  پیش آمدگی –الف 

   گی در هر جهت دیوارد پیش آم-د         پیش آمدگی در طول دیوار –ج 

  بند در آجر کاریهای سازه ای چقدر است ؟ ضخامت  حداکثر– 21

   میلیمتر16 –د        میلیمتر14 –ج        میلیمتر 12 –ب      میلیمتر10 –الف 
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   طاق ضربی چند سانتی متر است ؟ ضخامت حداقل -22

   0/14 -د       5/10 –ج        0/12 –ب       5/18 –الف 

   حداقل دمای الزم جهت اجرای آجر کاری چند درجه سانتیگراد است ؟-23

  3 –د         8 –ج         7 –ب        5 –الف 

   اختالف ارتفاع دو سطح دیوار چقدر است ؟ – 24

  

  

  9 -د        4 –ج         5 –ب       1 –الف 

  ای تنگ کردن دور چاه با آجر چقدر است ؟ حداقل عیار مالت ماسه سیمان بر– 25

  400 -د       300 –ج       350 –ب        250 –الف 

  ............... عرض کرسی چینی باید حداقل -26

  . عرض شالوده زیر آن اختیار شود  برابر –ب            سانتی متر باشد 45 –الف 

  .بزرگتر از دیوار باالیی آن اختیار شود  نیم آجر –د     .  کمتر از شالوده زیر آن اختیار شود آجر نیم –ج 

  . مرطوب نگه داشته شود . ...............آجر کاری با مالت با تارد باید حداقل  -27

   بیست و چهار ساعت–د        دو روز –ج     یک هفته  –ب        روز 3 –الف 

  ست ؟ نعل درگاهی که از یک تیر آهن ساخته می شود چقدر ا حداقل طول گیرداری در – 28

   سانتی متر 30 -د     سانتی متر 25 –ج    سانتی متر 15 -ب     سانتی متر 20 –الف 
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   .............به دیوار آجری پشت کار باید) ماشینی (  نوع سفال  از،  سانتی متری نما 4 برای اتصال نماسازی آجر سفید – 29

ار بنایی پشت کار به صورت کلـه وراسـته ترکیـب نمـوده و                رج آجر چینی نما یک رج آجر چینی نمارا به دیو           5 در هر    –الف  

  .مهار کرد 

 سانتی متر ارتفاع آجر چینی نما را به وسیله آجر چینی کله وراسته و مفتول فوالدی به آجر چینی پـشت کـار                        50هر   در   –ب  

  .مهار نمود 

  .ژه نیست  باید آجر چینی نما همزمان با آجر پشت کار چیده شود و نیازی به تدابیر وی–ج 

   سـانتی متـر در جهـت       50آجـری نمـا بـه فاصـله           باید با قرار دادن مفتولهای فلـزی در داخـل مـالت پـشت کـار و مـالت                   –د  

  .  قائم و افقی این دو آجر چینی را به یکدیگر مهار کرد 

   زدن در آن می شود ؟آلوئک وجود کدامیک از مواد در آجر سبب -30

   هر سه مورد -د      سولفات  –ج     نیترات  –ب        آهک –الف 

   آجر جوش در کدام قسمت از ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد ؟– 31

   هر سه مورد -د       نماسازی –ج     طاق ضربی –ب      فنداسیون –الف 

  برای پاک کردن  سفیدک کربناتی نمای دیوار کدامیک از مواد شیمیایی زیر را بکار می برند ؟  – 32

   کلرید سدیم -د      نیترات نقره –ج    اسید سولفوریک –ب     ک  جوهر نم–الف 

   در صد شیب با مهای مسطح چقدر است ؟ – 33

   درصد 5/5 تا 5/2 -د     درصد 5/3 تا 5/2 –ج    درصد 5/2 تا 5/1 –ب    درصد 5/3 تا 5/1 –الف 
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  قسمت دیوار حداکثر چقدر می باشد ؟ دو  اختالف ارتفاع هر ،دیوار چینی بصورت یکنواخت انجام بگیرد  در صورتیکه – 34

   حدود یک متر –ب          اختالف ارتفاع مجاز نیست –الف 

   محدودیتی ندارد –د          به اندازه ارتفاع آجر یا بلوک –ج 

   تشخیص سریع پختگی و یکپارچگی آجر چگونه است ؟– 35

   با اندازه گیری جذب آب آن –ب             با بررسی ظاهر آن  –الف 

    عدد آجر 20 با شکستن –د          با صدای مشخص و زنگدار بودن آن –ج 

   حداکثر میزان جذب آب آجر خوب چقدر است ؟– 36

      وزن آجر  % 20 –ب             وزن آجر  % 10 –الف 

  وزن آجر %  40 –د               وزن آجر % 30 –ج 

  نام دارد ؟ ............  وجه بزرگتر آجر – 37

   تیغه  –د         کف –ج       سته  را–ب        کله –الف 

  کامل شکسته شده است چه نام دارد ؟ آجر  شکل                     که از – 38

  کالغی دم –د        قلمدانی –ج        چارک –ب      کلوک –الف 

   قوسی که شبیه منحنی بیضی بوده و از چند قوس دایره تشکیل می شود چه نام دارد ؟– 39

   جناغی –د        شاخ بزی –ج        مربع –ب      دسته زنبیل –الف 
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   ســانتی متــر باشــد بــرای ســاخت دیــوار مقابــل چنــد آجــر مــورد نیــاز اســت ؟           22 اگــر ضــخامت دیــوار   – 40

  .)  عدد آجر مصرف می شود 620هر متر مکعب دیوار ( 

          887 –ب       794 –الف 

  3609 -د      979 –ج 
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  پاسخ  شماره سوال  پاسخ  شماره سوال
1    26    
2    27    
3    28    
4    29    
5    30    
6    31    
7    32    
8    33    
9    34    

10    35    
11    36    
12    37    
13    38    
14    39    
15    40    
16    41    
17    42    
18    43    
19    44    
20    45    
21    46    
22    47    
23    48    
24    49    
25    50    

  


