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 دومسال  نيم آغاز: پروژه     99 بهمن 10 آزمون   »    ـ دوازدهم هنرستانعمومي و پايه«      

  (تابع) 1پودمان  -  2رياضي 
  
  

  32تا  1هاي  صفحه
  دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

 متر 1

2رياضي   

 
سـازيم.   متر بريده و با باقيماندة طناب يك دايره مـي  xاي به طول متر، قطعه 10از طنابي به طول   - 1

 كدام است؟ (R)و شعاع دايره (x)رابطة بين طول قطعة بريده شده

1(2 10R ( x)     2(10 2x R     3(210x R     4 (210R x     
 است؟ نادرستيك از عبارات زير  كدام  - 2

  ) دماي يك اتاق تابعي از زمان است.1
  ) سود حاصل از فروش تعداد معيني كاال تابعي از تعداد كاالي فروخته شده است.2
  ه در ساعات مختلف تابعي از زمان است.) ميزان برق مصرف شد3
  شود، وابسته به زمان است. ) جرم سنگي كه به هوا پرتاب مي4

مانـده مربعـي    متر جدا كرده و با قسـمت بـاقي   سانتي xاي به طول  در شكل زير از يك مفتول فلزي به طول يك متر، قطعه  - 3
  كند؟  را بيان مي xمترمربع و  ) برحسب سانتيSيك از روابط زير رابطة بين مساحت اين مربع ( ايم. كدام ساخته

1 (225 4
xS ( )    

2 (2100S ( x)   
3 (225S ( x)   
4 (24 100S ( x)   

2000اگر تابع   - 4 2V t   ـ   ميزان حجم آب يك تانكر در حال تخليه آب  س از چنـد ثانيـه حجـم   برحسب زمـان باشـد، پ
 برحسب ثانيه است.) tبرحسب ليتر و  Vشود؟ ( استخر نصف مي

1 (100 2 (1000 3 (500 4 (1500 

گردد. ارتفاع سنگ از سـطح زمـين، تـابعي از     ثانيه به زمين برمي 4كنيم و بعد از  مي بسنگي را از سطح زمين به هوا پرتا  - 5
 نگ به زمين، دامنة اين تابع كدام است؟زمان است. از زمان پرتاب تا هنگام رسيدن س

1 (   2 ( t t     3 ( 4t t     4 ( 4t t    

3اگر   - 6 3 6xf ( ) f (x) x    ،6باشدf (   كدام است؟  (
  3) 4  2) 3  1) 2  ) صفر1

 تواند معرف قانون تابع باشد؟ شكل زير مربوط به يك تابع است. كدام ضابطه مي  - 7

1 (2 1y x       

2 (23 1y x    
3 (3 1y x        
4 (2y x  

)2 تابع  - 8 ) 2g x x x     با دامنة[ 1, 3]  مفروض است. حاصل عبارت( 2) ( ) 2A g g   كدام است؟ 

1 (2  2 (2 -  3 (2 2   4 (2 2 2  

 ؟نيستگر يك تابع  ي زير بيان دو كميت باشند، كدام رابطه yو  xاگر   - 9

1 (2 2 1x y   2 (1x y   3 (3 4x y  4 (4x y   
fاگر   - 10 (x) ax b   2باشد، در صورتي كه 1f ( )    1وf ( )  حاصل ،a b كدام خواهد بود؟ 

  - 3) 4 - 2) 3 - 1) 2 ) صفر1

1 2

2 5

3 8

4 11
5 14

Df ffD 
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 دومسال  نيم آغاز: پروژه     99 بهمن 10 آزمون   »    ـ دوازدهم هنرستانعمومي و پايه«      

  3فصل 
  هاي ماده و فشار حالت

  (كل مباحث)
  

  71تا  54هاي  صفحه
  دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

  فيزيك
اگر چگـالي   .كنيم را مخلوط مي اول استدو برابر حجم مايع  ،دو مايع هم جرم كه حجم مايع دوم -11

30مخلوط  4 g
/

cm
3باشد، چگالي مايع اول چند  

g

cm
است؟ (هنگام مخلوط شدن، تغيير حجـم رخ   

 نداده است.)

1 (3/0    2 (4/0  
3 (5/0    4 (6/0 

kgمتري يك مايع به چگالي  سانتي 80فشار كل در عمق  -12

m31020 ،82 فشـار هـوا در سـطح آزاد     ،متر جيوه اسـت  سانتي

313متر جيوه است؟  مايع چند سانتي 6 g
( / )

cm
   

1 (68    2 (72  
3 (76    4 (80 

باشـد، فشـار هـوا در     cmHg76. اگر فشار هوا در سطح دريـا  متري از سطح دريا قرار دارد 1400شهر تهران در ارتفاع  -13
  است؟ mmHgشهر تهران چند 

1 (62    2 (620  
3 (690    4 (69  

از آب پر كنيم، نيـروي   cm50است. اگر ظرف آب را تا ارتفاع  cm20 ×cm 40كف ظرف آبي مستطيل شكل و به ابعاد  -14

31000است؟ ( SIوارد بر كف ظرف از طرف آب، چند واحد  kg

m
   10و Ng

kg
 (  

1 (1200    2 (800  
3 (400    4 (600  

210mgشـود. ايـن فشـار، ... (    گيـري مـي   كيلوپاسكال انـدازه  220اي،  فشار الستيك باد شده -15
s

  وg
/

cm
  313 6 

51 10atm Pa (  

    اتمسفر است 22است و معادل  فشار مطلق) 1
  اتمسفر است 22است و معادل  اي پيمانه) فشار 2
    است 162cmHgاست و تقريباً معادل  اي پيمانه) فشار 3
  است 162cmHg) فشار مطلق است و تقريباً معادل 4

 چند متر است؟  hمتري از سطح آب است.  20برابر فشار كل در عمق  5/1از آب  hفشار كل در عمق  -16

)3
310 10kg N

,g
kgm

  آب 510(P Pa,   

1 (30    2 (35  
3 (25    4 (40  

 جيوه

 آب

 جيوه
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32در شكل مقابل، چگالي مايع -17 5 g
/

cm
  510و فشار هوا Pa رت فشـار گـاز مخـزن برحسـب     باشد. در ايـن صـو   مي

10پاسكال برابر كدام است؟  N(g )
kg

  

1(  51 01 10/   
2(  51 1 10/   
3(  51 2 10/   
4(  51 4 10/   

چنـد   hباشـد،   cmHg80گر فشار هواي داخـل لولـه   درون جيوه فرورفته است. ا cm16مطابق شكل، لولة قائمي تا عمق  -18
   است.) cmHg76متر است؟ (فشار هواي محيط  سانتي
1 (12     

2 (4  

3 (10     

4 (6  

30Fتر نيروي  برابر قطر پيستون كوچك است. اگر به پيستون كوچك 20در شكل زير، قطر پيستون بزرگ  -19 N  را وارد

10اي را برحسـب كيلـوگرم بايـد روي پيسـتون بـزرگ قـرار دهـيم؟ (        ، چه وزنـه كنيم، براي حفظ تعادل Ng
kg

  جـرم و ،

  ها ناچيز است.) اصطكاك پيستون
1 (60  

2 (120  

3 (600  

4 (1200  

 نسـبت  .متـر اسـت   سـانتي  25روغن نيز  ستونچپ سه برابر قطر لولة سمت راست و ارتفاع  سمتدر شكل زير قطر لولة  -20
 روغن به چگالي آب چقدر است؟ گاليچ

1 (4
5   

2 (5
4   

3 (3
5   

4 (5
3   

  
  
  

} 5cm 

 آب 

 روغن
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 دومسال  نيم آغاز: پروژه     99 بهمن 10 آزمون   »    ـ دوازدهم هنرستانعمومي و پايه«      

  2و  1هاي  فصل
  كل مباحث

  
  

  47تا  10هاي  صفحه
  دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

  شيمي

 ايم. اگر مقدار درجه سلسيوس ريخته 10در شكل زير در هر دو ليوان تا نيمه آب با دماي يكسان  -21

بريـزيم، دمـاي    (II)گرم فسفريك اسيد، را در بشر  5و  (I)گرم آمونيوم نيترات را در بشر شمارة  5

 قبل آزمون از انتخابي ترتيب از راست به چپ) كند؟ (به چگونه تغيير مي (II)ظرف شماره و  (I)آب در ظرف شماره 

 

 ) افزايش، افزايش 1

  ) كاهش، كاهش 2

  ) كاهش، افزايش3

  كاهش ) افزايش،4

  ؟نيستكدام مطلب در مورد جدول تناوبي عنصرها صحيح  -22

  باشد.  مي تناوبي، مربوط به فلزهابيشتر عناصر در جدول ) 1

  در اين جدول يك عنصر به حالت مايع وجود دارد. )2

  ) در جدول تناوبي از چپ به راست در هر دوره تعداد اليه هاي الكتروني ثابت است.3

  شود.  هاي الكتروني عناصر افزوده مي تعداد اليه برر گروه از باال به پايين ) در جدول تناوبي در ه4

 ؟هستندچه تعداد از جمالت زير صحيح  -23

  شود.  عنصر گفته مي ،يك نوع باشند ازهاي آن  اي كه اتم الف) به ماده

  ب) در يك تركيب بيش از يك نوع اتم وجود دارد. 

  تاثير قابل توجهي ندارد. هاي يك اتم، در جرم اتم  ج) جرم الكترون

  1) 2    صفر ) 1

3 (2    4 (3  

 جز:  اند به بيروني خود رسيده ها به آرايش هشت تايي در الية اتم هاي زير همة در تركيب -24

( Mg, Cl, Na, Al, O, Li)12 17 11 13 8 3  

1 (Al O2 3    2 (MgO  

3 (NaCl    4 (Li O2  

(I) (II) 

3 4H PO 4 3NH NO 
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Aبراي انجام وكنش  -25 C B D   كيلوژول  63، به اندازه(KJ)       از محيط گرما گرفتـه شـده اسـت. كـدام گزينـه
 دهد؟ سطح انرژي اين واكنش را به درستي نشان مي

1(    2 (  

3 (  4 (  

 زنگ زدن آهن است؟اكنش وچه تعداد از موارد زير همانند  ،از نظر سرعت واكنش -26

  »تهيه ماست از شير –پختن تخم مرغ  –فاسد شدن مواد غذايي در يخچال  –اي  شدن انگشتر نقره هتير«
1 (1    2 (2  
3 (3    4 (4  

O)شود؟ چند گرم اكسيژن مصرف مي ،مول آب 4/0در واكنش سوختن كامل بوتان، در ازاي توليد  -27 ,H : g.mol )116 1   

C )است. شدهن موازنه(واكنش  H (g) O (g) CO (g) H O(g)  4 10 2 2 2 

1 (64/16  2 (46/16  3 (32/15    4 (64/14  
Cكدام مطلب درست است؟  -28 O g mol 1( 12, 16 : . )   

  هاي آن بستگي دارد. ها و الكترون ) جرم هر اتم به تعداد پروتون1
  .پذير است هاي معمولي امكان هاي يك عنصر با دستگاه ) مشاهده و شمارش اتم2
3 (mol1/0  اتم اكسيژن وmol1/0 هاي برابري دارند. از اتم كربن جرم  
2212/044گرم كربن،  4/2) در 4 10 .اتم كربن وجود دارد  

  چند مورد از فرايندهاي زير گرماده هستند؟ -29
  تشكيل برف از ابر - 
  تبخير الكل - 
  انحالل آمونيوم نيترات در آب - 
  سوختن كاغذ - 
  نپخت نا - 
  توليد قند در فرايند فتوسنتز - 
  سوختن قند در بدن - 

1 (3  2 (4  3 (2  4 (1  
 در متن زير چند غلط علمي وجود دارد؟ -30

و باعـث افـزايش سـرعت واكـنش     شـود   در آن مصرف مـي و كاتاليزگر ماده اي است كه در يك واكنش شركت كرده  «
  »ستفاده از كاتاليزگر برتري دارد.در صنعت استفاده از دما بر اشود.  مي
  3) 4    2) 3  1) 2  صفر) 1
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 دومسال  نيم آغاز: پروژه     99 بهمن 10 آزمون   »    ـ دوازدهم هنرستانعمومي و پايه«      

  3تا  1  هاي پودمان –الزامات محيط كار 
 74تا  9هاي  صفحه

  3تا  1  هاي پودمان - مديريت توليد 
  78تا  1هاي  صفحه

  3تا  1  هاي پودمان  - هاي نوين  كاربرد فناوري
  90تا  1هاي  صفحه

  4تا  1  هاي پودمان -آفريني كارگاه نوآوري و كار
  146تا  1هاي  صفحه

  دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

هاي غيرفني شايستگي  
 الزامات محيط كار

احترامي مسئول مشتركتان، در ساعت و محـل  فرض كنيد يكي از همكاران شما به دليل بي -31
ترين برخـوردي كـه   كند. به نظر شما منطقيكار به علت ناراحتي از وي شروع به بدگويي مي

 وانيد داشته باشيد كدام است؟تمي

) از وي بخواهيد خارج از ساعت و محل كار راجع به اين موضوع با شما صحبت كند. به وي اطمينان دهيد با كمال 1
  ميل به ابراز ناراحتي و مشكل او گوش خواهيد كرد.

پردازيد تا سئول مشترك ميدهيد. شما نيز به بدگويي از مهاي او نشسته و اجازة درد و دل به او مي) پاي حرف2
 همكارتان احساس وجود پشتوانه در محيط كار داشته باشد.

شويد. در صورت ادامه يافتن بدگويي، محل كار را به نشانة زنيد و به كار خود مشغول ميتوجهي مي) خود را به بي3
 كنيد.هاي وي ترك مياعتراض به صحبت

داريد؛ سپس مراتب را سريعاً به مسئول خود گزارش از اين كار بر حذر مي كنيد و وي را) با وي به شدت برخورد مي4
 دهيد.مي

اش را يادداشت  رفتارهاي روزانه و كند غذاهاي سرخ شده ميل مي ،دهد اش بسيار اهميت مي سارا هر روز به وعدة صبحانه -32
شـود كـه از زنـدگي     درگيـر كـار مـي   كند و گـاهي بقـدري    او در محل كار مشكالتش را با همكارانش مطرح نمي .كند مي

  هستند تا او كمتر دچار استرس شود؟  شود. به نظر شما چند مورد از موارد زندگي سارا قابل اصالح اش غافل مي خصوصي
1 (2    2 (3  
  باشد. ) زندگي سارا معقول و صحيح مي4    4) 3

  چه بود؟ ي ايرانها هاي چاپ ديجيتال، دليل شكست برخي از چاپخانه با ورود دستگاه -33
  ديجيتالهاي چاپ  نداشتن اطالع از ورود دستگاه) 1
 يهاي ديجيتال ) عدم يادگيري مهارت كار با دستگاه2

 جديدچاپ هاي  ) نداشتن اطالع و مهارت كار با دستگاه3

 هاي ملخي بدليل سهولت استفاده ) كار با دستگاه4

گهباني را استخدام كنيد. كدام حالـت از قراردادهـاي زيـر    خواهيد براي محل كار خود در مكاني بسيار دور از شهر، نمي -34
  تر است؟ مناسب
 وقت اقماري) تمام2    وقت روز كار) تمام1

 وقت) پاره4    ) كار معين3

  ؟ باشد نميكدام مورد صحيح  -35
 هاي كارفرما اطاعت كند. ) در هر صورت كارگر مؤظف است از كلية خواسته1

 حيط كار نيز حاكم هستند.) قوانين كار در فضاهاي جانبي م2

 تواند شفاهي باشد. ) قرارداد كار مي3

 گيرند. ) قوانين كار در مجلس شوراي اسالمي مورد بررسي قرار مي4
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 دومسال  نيم آغاز: پروژه     99 بهمن 10 آزمون   »    ـ دوازدهم هنرستانعمومي و پايه«      

  غذايي) صنايع –حسابداري  –گرافيك  - خودرو (ويژة مكانيكمديريت توليد 
  ؟ باشد نميها صحيح  كدام مورد در رابطه با انواع تعاوني -36

 هاي كم بضاعت مسكن: تأمين مسكن ارزان قيمت براي گروه ) شركت تعاوني1

 هاي مختلف اقتصادي سازي حضور مؤثر زنان در عرصه ) شركت تعاوني زنان: زمينه2

 ) شركت تعاوني حمل و نقل: حمل و نقل و جابجايي انسان با امكانات رايج3

 اي ش فني و حرفههاي آموز خدمات آموزشي در بخش ةخدمات آموزشي: ارائ تعاوني ) شركت4

  : بجزتمام موارد زير جزو وظايف مدير منابع انساني است،  -37
 هاي عادالنه حقوق و دستمزد و سيستم پاداش ) طراحي سيستم1

 هاي كاركنان ) ارزيابي عملكرد و ارزشيابي شايستگي2

 ) انجام اقدامات مربوط به بازنشستگي و پرداخت دستمزد مستمري بگيران3

 الزم براي ايمني و سالمت جسمي و روحي كاركنان ) انجام اقدامات4

  باشيم؟  ها مي سنجي به دنبال برآورد هزينه يك از انواع امكان در كدام -38
 فنيسنجي  ) امكان1

 اقتصاديسنجي  ) امكان2

 سنجي عملياتي ) امكان3

 سنجي قانوني ) امكان4

  هاي زير است؟ محصول جديد كدام يك از گزينه ةدوم توسع ةمرحل -39
  ها غربالگري ايده) 1
 ) تحليل آزمون و كشف بازارهاي اوليه2

 ) آزمون3

 ) توسعه مفهوم4

 را پر يكننده از تكنولوژمصرف ةسطح توقعات ناآگاهانه و آگاهان نيمحصول و همچن يسطح فعل نيب ةفاصل ديبا با توجه به اينكه -40

 توان حاصل كرد؟مي اييجه، چه نتميكن 

  شد. ميوفق خواهم يمحصول ةموفق به ارائ) 1
  كرد. ميخواه تيريرا مد يمصرف كاربر از تكنولوژ) 2
  ارائه خواهيم كرد. تررزانمحصولي ا) 3
  سطح فناوري در محصول را افزايش خواهيم داد.) 4

  
  
  
  
  
  
  
  

  كانونهم هنرستانهم هنرستاندوازدكانال تلگرام                                    
  ترين خبرها و مطالب مرتبط با دوازدهم هنرستانجديد                             

 

@kanoonir_12h 
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 دومسال  نيم آغاز: پروژه     99 بهمن 10 آزمون   »    ـ دوازدهم هنرستانعمومي و پايه«      

  بدني) تربيت –كشي معماري  نقشه –مكانيكي  تاسيسات –الكتروتكنيك  –(ويژة كامپيوتر هاي نوين  كاربرد فناوري
  شكاف مهارتي به كدام معناست؟  -41

 ها توسط يك شخص براي انجام كار) فراگيري ناقص مهارت1

 هاي دانش، مهارت يا نگرش توسط فرد) عدم فراگيري يكي از حيطه2

 هاي مورد نياز بازار كارهاي آموخته شده توسط فرد با مهارت) عدم تطابق مهارت3

 كه نتواند به حيطه مهارت وارد شود.اي ) فراگيري ناقص دانش در شخص به گونه4

مكـان نقطـة    ،عواملي مثل دما طبق هاي صنعتي بر اساس فناوري اختراع كنند كه  اند ربات اش توانسته آقاي كريمي و تيم -42
ها را در سايت خود و صفحات مجازي منتشر كردند.  ها پس از اين موفقيت مقالة ساخت و روش دهند. آن جوش را تغيير مي

  ؟ است  گزينه عنوان و عنصر اين اتفاق به درستي ذكر شده در كدام
 دگرديسي ديجيتالي- ) هوش مصنوعي1

 هاي اجتماعي شبكه- ) دگرديسي ديجيتالي2

 هاي اجتماعي شبكه- ) هوش مصنوعي3

 هوش مصنوعي- ) دگرديسي ديجيتالي4

 يك از موارد زير صحيح است؟م، كداهستندمقايسة دو ساختار مكعبي در شكل زير كه هر دو از آلياژهاي آهن  با -43

 است. B=8و در ساختار  A=12الف) عدد همسايگي در ساختار 

   است. Bتر از اتم بيش Aب) واكنش پذيري و احتمال خوردگي اتم 
  تر است.رباي دائم مناسببراي ساخت آهن Bج) آلياژ با ساختار اتمي 
  تر است.براي ساخت متة حفاري مناسب Bد) آلياژ با ساختار اتمي 

  
 ) ب و ج1

 ) ب و د2

 ) الف و د3

 ) الف و ج4

  نيست؟  TiO2يك از كاربردهاي كدام -44
 ) خود تميزشوندگي سطحي1

 هازدايي از سيال) سم2

 ) كرم ضد آفتاب3

 ) تصفية آب و هوا4

  )چپاز راست به  است و نمونه كاربرد آن چيست؟(به ترتيبهاي ساخت كدام نوع كامپوزيت زينتر كردن از روش -45
 قطعات مشعل- ) پايه سراميكي1

 موتورهاي احتراق داخلي- ) پايه فلزي2

 لوازم هنري- ) پايه سراميكي3

 صنايع كشاورزي - ) پايه پليمري4
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 دومسال  نيم آغاز: پروژه     99 بهمن 10 آزمون   »    ـ دوازدهم هنرستانعمومي و پايه«      

 كارگاه نوآوري و كارآفريني

سازي، توليد و فروش محصوالتي نظير هاي كيفيشود و در طرحسرعت پيگيري ميبه سازي در صنعت پااليش بحث كيفي -46
تر ماننـد نفـت كـوره كـاهش خواهـد      يابد و توليدات محصوالت كم ارزشافزايش مي 4زين و گازوئيل با استاندارد يورو بن

 هاي روش موم است؟ حل يافت. اين مثال شامل كدام از راه

 ) افزايش1

 ) جايگزيني2

 ) تغيير3

 كاهش )4

  كدام مورد در رابطه با اختراع غلط است؟ -47
 ا ايدة از پيش موجود باشد.تواند يك مدل يمي  )1

 ) كاربرد صنعتي، كشاورزي يا دارويي دارد.2

 ) بايد در جهان جديد باشد.3

 ) براي شخص ديگري با مهارت عادي در صنعت مورد نظر، واضح نباشد.4

  وجود اعتماد و تخصص در يك تيم كاري، به ترتيب كدام يك از منابع كليدي كسب و كار است؟ -48
 نساني) منابع معنوي و ا1

  ) منابع اجتماعي و معنوي2
  ) منابع معنوي و اجتماعي3
  ) منابع اجتماعي و  انساني4

  كيفيت محصول است. ةبرقراري ارتباطات طوالني مدت و موثر با مشتري دربار ة. . . نتيج -49
 ) شناخت مصرف كننده1

 ) نشان تجاري2

   هاي ظاهري  ) ساخت ويژگي3

 ) قيمت محصول4

  شود؟ كدام بعد از طراحي محصول را شامل مي تر،تي شبيه به رقبا اما با قيمت پايينطراحي محصول با كيفي -50
 رقابت) 1

 ) كيفيت2

 ) جمعيت3

  ارزش) 4
 

 

 



 

 
 

 دفترچه سؤال

  1399 بهمن 10آزمون 
  

  كشي معماري نقشه

Architecture 
  دقيقهدقيقه  140140  زمان كل:زمان كل:  7070  تعداد كل سوال:تعداد كل سوال:                                  

  

 گويي زمان پاسخ سوال ةشمار تعداد سؤال  نام درس

  دقيقه 20  51- 60 10 كشي معمارينقشه
  دقيقه 20  61- 70 10 تأسيسات ساختمان
  دقيقه 20  71- 80 10 عناصر و جزئيات

  دقيقه 20  81- 90 10 مباني هنرهاي تجسمي
  دقيقه 20  91- 100 10 شناخت مواد و مصالح

  دقيقه 20  101- 110 10 كشيترسيم فني و نقشه
  دقيقه 20  111- 120 10 آشنايي با بناهاي تاريخي

 
 
 
  

    
  
  
  

 ويراستار  مسئول درس (به ترتيب حروف الفبا)طراحان  نام درس
  ي و مطابقتمستندساز

  با مصوبات
 حميدرضا مظاهري،مريم عباسي،  كشي معماري نقشه

  نشان، سمانه طريقي حورا پهلوان

فاطمه   ليال مهدوي
  مقدم كاظمي

  مدير:
  نسب فاطمه رسولي

  
  مسئول:

  فائزه پيريايي

 الهام عباسپور،سمانه طريقي،ليال مهدويلو،آزاده خدابنده  تأسيسات ساختمان 
  نگار دلجوان

  ليال مهدوي، مريم عباسي، الهام عباسپور ،فرشاد شاهوردي  عناصر و جزئيات

  ، مريم عباسيعلي عزيزي  مباني هنرهاي تجسمي

 ليال مهدويلو،بندهآزاده خدافرشاد شاهوردي،،مريم عباسي  شناخت مواد و مصالح
  نشان حورا پهلوان

  نشان، الهام عباسپور حورا پهلوانحميدرضا مظاهري،   كشي ترسيم فني و نقشه

  نشان حورا پهلوانلو،  بنده ، آزاده خدا، مريم عباسيليال مهدوي  آشنايي با بناهاي تاريخي
 
 
 
 
  

  ج

  
  

  
  

  
  

  مدير گروه دوازدهم هنرستان
  محمدجعفر مفتاح

  021-66962400)   1137(داخلي  
 فرزانه ميرزاكاظم  مسئول دفترچه

 مشهديالهام آراصفحه
  حميد محمدي نظارت فني چاپ

  چي (وقف عام)  بنياد علمي آموزشي قلم
  021021--64636463تلفن:   تلفن:   ––  923923پالك پالك   ––خيابان انقالب بين صبا و فلسطين خيابان انقالب بين صبا و فلسطين  :دفتر مركزي

  »وقف عام شد بر گسترش دانش و آموزش 1384چي در شهريور  ها و درآمدهاي بنياد علمي آموزشي قلم تمام دارايي«

 گروه فني

روه علميگ  
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  »    ـ دوازدهم هنرستان كشي معماري نقشه«       
 سال دوم آغاز نيمپروژه:   99 بهمن  10آزمون 

هاي فاز  مروري بر طراحي و ترسيم نقشه
يك / پرسپكتيو / عالئم ترسيم در پالن 

رايي/ اصول و مراحل ترسيم(تا انتهاي اج
 اصول ترسيم پالن طبقات)

  129تا  5هاي  صفحه
  

  دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

  كشي معماري نقشه
  
 شوند؟   واقعي خودشان ترسيم مي ةبه انداز ،با توجه به شكل مقابل، پرسپكتيو كدام نقاط - 51

1 (g,f,h,a  

2 (j,i,h,f  

3 (i,j,g  

4 (e,d,c,b  

  ).رو يا پشت سر ناظر باشد كه خورشيد در روبه خط قائم . . . (در صورتي ةساي - 52

    اد آن نيست.) با تصوير شعاع نوري موازي است و در امتد1

  گيرد. ) در امتداد شعاع نوري قرار مي2

    گيرد. ) در امتداد تصوير شعاع نوري قرار مي3

  ) با شعاع نوري موازي است و در امتداد آن نيست.4

  متر، كدام است؟  سانتي 16اي با ارتفاع  مناسب براي پله ةكف پل - 53

    متر سانتي 34تا  32) 2    متر سانتي 32تا  30) 1

  متر سانتي 36تا  34) 4    متر سانتي 30 تا 28) 3

  ).متر است سانتي 17اي با پلكان مقابل، چه قدر است؟ (ارتفاع هر پله  ارتفاع كف تا كف طبقه - 54

  متر 74/3) 1

  متر 40/3) 2

  متر 91/3) 3

  متر 00/4) 4

 شود. محل برش و جهت ديد مقاطع ساختمان در . . . نمايش داده مي - 55

    طبقات) پالن 2    ) پالن موقعيت1

  بعدي طرح ) سه4    ) نما3

  



  
  
  
  
 

 

4 

  »    ـ دوازدهم هنرستان كشي معماري نقشه«       
 سال دوم آغاز نيمپروژه:   99 بهمن  10آزمون 

 باشد؟ دار، حداكثر چند درصد مي ميزان شيب رامپ براي حركت معلولين با صندلي چرخ - 56

  درصد 15) 4  درصد 10) 3  درصد 8) 2  درصد 1) 1

 دهد؟ رو، نماي كدام نوع در را نشان مي شكل روبه - 57

      ) درِ بادبزني1

  ) درِ دوجفتي2

      ) درِ باالرونده3

  عمودي ةنگ) درِ دول4

 شوند؟ هاي فاز دو، گنجانده مي يك از اطالعات زير، در پالن كدام - 58

    ها و لوازم آشپزخانه ) محل قرارگيري كابينت1

  ها و رايزرهاي عمودي سازي داكت ) نوع كف2

      ) موقعيت، ابعاد و عنوان فضاها3

  ، صحيح است.موارد ة) هم4

ر خارجي باربر بتني با نماي خارجي بـتن و نماسـازي چـوبي در داخـل را     هاي زير، جزييات اجرايي ديوا يك از گزينه كدام - 59

  دهد؟ تر به مقياس واقعي نشان مي نزديك

1 (  2 (  

  

3 (  4(   

  ؟باشد نميهاي متفاوت،  مربوط به يك نوع ديوار در مقياسدر كدام گزينه، هر سه تصوير  - 60

1 (         2(            3 (          4 (  
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  »    ـ دوازدهم هنرستان كشي معماري نقشه«       
 سال دوم آغاز نيمپروژه:   99 بهمن  10آزمون 

 نيم سال اول
  هاي آب / آبرساني آب و ويژگي

  هاي شير و آويز)(تا انتهاي ويژگي
  
  

  119تا  2هاي  صفحه
  دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

  تأسيسات ساختمان
  
 ؟نيست كدام عبارت در مورد تابلوي اشتراكي ساختمان مسكوني، صحيح - 61

  شود. معرفي مي GP) با عبارت 1

mm) برق ورودي اين تابلو، توسط يك كابل 2 23   شود. تأمين مي 4

  شود. ) توسط يك سيم، به سيستم اتصال زمين متصل مي3

  شود. ) تعداد كنتورهاي آن، با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني و مصرف اشتراكي تعيين مي4

  يك از فضاهاي زير، بهتر است از مدار تبديل استفاده شود؟ شنايي كدامدر پالن رو - 62

    ) آشپزخانه 2    ) سرويس بهداشتي 1

  ) تراس4    ) حياط3

 گردد؟ يك از موارد زير، متصل مي در مدار كليد دو پل، سيم فاز بعد از عبور از فيوز، به كدام - 63

  ) پيچ غيرمشترك كليد دو پل2    ) پيچ مشترك كليد دو پل1

  ) سيم برگشت المپ4    ) سرپيچ المپ3

  طور صحيح نام برده شده است؟ ها در تصوير مقابل، كدام مورد به با توجه به شماره - 64

  پريز   1 ة) شمار1

  المپ  6 ةشمار) 2

  ي اتصال كليد يك پل تيغه  3 ةشمار) 3

  كليد تبديل  5 ةشمار) 4

  

  

 فيوز را منع كرده است؟  المللي، ترميم كدام مقررات بين - 65

  ) اتوماتيك2    شونده ) فيوز ذوب1

  ) تندكار4    ) مينياتوري3
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  »    ـ دوازدهم هنرستان كشي معماري نقشه«       
 سال دوم آغاز نيمپروژه:   99 بهمن  10آزمون 

  هاي توليد جريان الكتريكي، كدام مورد است؟ ترين روش يكي از ساده - 66

  ) باد4  ) سوخت3  ) خورشيد2  ) آب1

  كنند. جهت دارند، ميزان . . . را تعيين مي ي كه انرژي همهاي تعداد الكترون - 67

  ) مقاومت الكتريكي4  ) اختالف پتانسيل الكتريكي3  ) شدت جريان الكتريكي2  ) توان الكتريكي1

 گير مغناطيسي، چيست؟ اساس كار دستگاه سختي - 68

  شود. امواج مغناطيسي خرد شده و در آب، نرم مي ة) كلسيم به واسط1

  آورد. صورت رسوب سخت در مي يم را از حالت محلول به كريستال بزرگ تبديل كرده و به) امواج، كلس2

  گردد. اسموزي وارونه ايجاد شده، آب نرم مي ة) در اثر امواج، پديد3

  يابد. ها عوض شده و سختي آب كاهش مي ) با استفاده از امواج، يون4

  دهد؟ تصوير مقابل، كدام نوع شير را نشان مي - 69

  كشويي ةلك) شير ف1

  شو و ) شير شست2

  فلزي كف ةفلك) شير 3

  بادبزني ) شير يك طرفة4

  

  قدر است؟ شيب مناسب پيشكار، چه - 70

    ) دو تا پنج متر در هزار متر2    ) نيم تا دو متر در هزار متر1

  ) يك تا دو متر در هزار متر4    ) دو تا ده متر در هزار متر3

  
  
  
  
  
  

 كانونهم هنرستانهم هنرستاندوازدكانال تلگرام                                     
  ترين خبرها و مطالب مرتبط با دوازدهم هنرستانجديد                             

 

@kanoonir_12h 
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  »    ـ دوازدهم هنرستان كشي معماري نقشه«       
 سال دوم آغاز نيمپروژه:   99 بهمن  10آزمون 

 نيم سال اول /
  سازي / اندودها كف 

  
  
  

  145تا  1هاي  صفحه
  دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

  عناصر و جزئيات
  
 به عنوان عايق استفاده نمود؟ توان نميمصالح زير، از كدام يك از  - 71

  ) خاك متراكم2    ) ورق سرب1

  ) مواد نفتي4    ) پالستيك3

 باشند.) متر مي آرمه باشد؟ (ابعاد، به سانتي بندي قائم بتن ديگر، در كالف ها از يك تنگ ةفاصل تواند نميكدام عدد،  - 72

1 (15    2 (20    

3 (25    4 (10  

 ؟نيستتصوير مقابل، صحيح كدام گزينه، در مورد  - 73

  سانتي متر است. 5متر و خم انتهايي آن، به طول  ميلي 5) ضخامت تسمه، 1

  گيرد. ) استفاده از تسمه، براي جذب نيروهاي افقي صورت مي2

  شود.  متر ارتفاع ديوار، اتصال مربوطه در نظر گرفته مي سانتي 120) حداقل در هر 3

  ي سيمي استفاده كرد.توان به جاي تسمه، از تور ) مي4

  

 شود؟ ديگر مي ضربي به يك تر آجرهاي سقف تاق يك از موارد زير، باعث چسبندگي بيش كدام - 74

  ) انبساط مالت گچ و خاك2    هاي سقف ) تيرآهن1

  صورت مسطح و كامالً صاف ) اجراي آجرها به4  صورت قوسي شكل ) اجراي آجرها به3

  شده است؟ حذفبه اشتباه  رو، كدام مورد در جزييات ساختماني روبه - 75

  ) ماستيك1

  ) پيچ2

  ) قوطي3

  ) چفت4
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  »    ـ دوازدهم هنرستان كشي معماري نقشه«       
 سال دوم آغاز نيمپروژه:   99 بهمن  10آزمون 

  تر است؟ حداقل عيار سيمان در كدام مورد، از همه بيش - 76

  نواري با بتن مسلح ة) بتن شالود2    ) بتن پاكيزگي 1

  بتني غيرمسلح ة) ازار4  نواري با بتن غيرمسلح ة) بتن شالود3

 يابد. پذيري آن، . . . و وزن مخصوص آن، . . . مي ن تراكمتر باشد، ميزا بندي خاك تكميل دانه هرچه طيف - 77

    كاهش –) افزايش 2    كاهش –) كاهش 1

  افزايش –) افزايش 4    افزايش –) كاهش 3

 ؟نداردهاي سيماني، كدام نتيجه را به همراه  افزودن آهك به مالت - 78

      ) افزايش خاصيت خميري1

  پذيري مالت ) انعطاف2

    ه مصالح بناييتر مالت ب ) چسبندگي بيش3

  ) كاهش قابليت كاربرد4

  حل مناسب است؟منظور اجراي اندود روي عايق در ديوار يا سقف، كدام راه به - 79

    ) اجراي يك اليه مالت نازك و خراشيدن آن1

 كاري ) استفاده از تورسيمي روي عايق2

      كشي ) شمشه3

   كردن عايق ) مرطوب4

  ؟نداردبقات و فضاهاي خشك به كمك آجر موزاييكي، كاربرد ي زير، در اجراي فرش كف در ط كدام گزينه - 80

  1:6) مالت ماسه سيمان 2    ) بتن سبك1

  كاري ي عايق ) اليه4  ) دوغاب ريزي و ساييدن فرش موزاييك3
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  »    ـ دوازدهم هنرستان كشي معماري نقشه«       
 سال دوم آغاز نيمپروژه:   99 بهمن  10آزمون 

 نيم سال اول
  نگفضا در هنرتجسمي و مفهوم ر

  
  

  104تا  4هاي  صفحه
  دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

  مباني هنرهاي تجسمي

 عوامل موثر در ايجاد تعادل در اثر مقابل، كدام است؟ - 81

  سمت راست ةيكرپسمت چپ نسبت به  ة) محل قرارگيري پيكر1

سمت چپ نسبت به تيرك  ةپيكر) ساختمان سمت راست و دو 2

 عمودي و خطوط 

 مورب كادر

  سمت چپ ةپيكرساختمان نسبت به  ةي تير ها سمت راست و لكه ةپيكر) 3

سمت چپ، نسبت به ساختمان سمت راست و رنگ اجزاي افقي  ةپيكر) دو 4

  پايين كادر

  ح است؟، صحي»تناسب« ةكدام تعريف دربار - 82

  هاي بصري است. ) تناسب به معناي كشمكش متقابل ميان عناصر و كيفيت1

ديگر نسبت به كل اثر متعادل باشند، آن اثر تركيبي متناسب  ) هرگاه در يك اثر تجسمي، انرژي بصري اجزاي آن با يك2

  دارد.

  ن اثر دارد.) تناسب در هنر تجسمي بستگي به چگونگي ايجاد هماهنگي ميان عناصر و اجزاي آ3

  ديگر و با كل اثر داللت دارد. مناسب ميان اجزاي اثر با يك ة) تناسب در هنر تجسمي بر كيفيت رابط4

   در تصوير مقابل، تعادل ميان كدام عناصر بصري ايجاد شده است؟ - 83

      سياه ة) تنوع خطوط و داير1

  سياه ةداير) شكل مثلث، ضخامت خطوط و 2

    باريكسياه و خطوط  ةداير) ميان 3

  سياه ةداير) تنوع خطوط، ارتباط بين مثلث با 4
  

 ؟شود نميهاي بصري عناصر جهت ايجاد تركيب غيرقرينه محسوب  كدام گزينه، جزو ارزش - 84

    عناصر بزرگي) 2    ) جهت عناصر1

  و تيرگي روشني) 4    ) محور مورب وسط كادر3
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  »    ـ دوازدهم هنرستان كشي معماري نقشه«       
 سال دوم آغاز نيمپروژه:   99 بهمن  10آزمون 

  باشد؟ اي از خط ترسيمي مي كدام يك از تصاوير زير، نمونه - 85

  

  

  

  

1 (  2 (  3 (  4(  

  نامند؟ يك از نقاشان زير را سوپرماتيسم مي كدام ةشيو - 86

  پو ته فرانسوا) 2    مالويچ) 1

  برتلينگ امل) 4    مونه كلود) 3

 تر مدنظر است؟  هاي بصري رنگ در كدام هنر، بيش ارزش - 87

 ) هنر رنسانس2    گرا ) نقاشي طبيعت1

  ) هنر معاصر4    ) هنرهاي سنتي3

  دهند؟ ها را تشخيص مي چشم، رنگ هاي شبكيه  كدام دسته از سلول - 88

 اي شكل  ) استوانه2    ) مخروطي شكل1

  اي شكل ) لوزي و استوانه4    ) مربعي و مخروطي شكل3

نمايي از طبيعت را داشـته باشـد بـه ايجـاد عمـق و فضـاي        كه قصد واقع يك از فضاهاي تجسمي، هنرمند بدون آن در كدام - 89

 رتباطي هم به واقعيت پيرامون نداشته باشد؟پردازد كه ممكن است ا تجسمي مي

  بعدي  ) فضاي سه2    گرا غيرواقع فضاي) 1

  ) فضاي وهمي4    ) فضاي تلفيقي3

  است؟ نادرستكدام گزينه در مورد تصوير مقابل،  - 90

  ) اثر جيراني كرمپاي1

  ) تغيير وضوح2

  فضايي در سطح  ) ايجاد عمق3

  ) تغيير تيرگي و روشني4
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  »    ـ دوازدهم هنرستان كشي معماري نقشه«       
 سال دوم آغاز نيمپروژه:   99 بهمن  10آزمون 

 نيم سال اول
  چوب / فلزات

  
  
  

  115تا  1هاي  صفحه
  دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

  لحشناخت مواد و مصا
 ؟ندارد، در ساخت كاشي، كاربرد »زيرپيدا«اي  كدام ماده در ساخت لعاب شيشه - 91

  ) اكسيد قلع2    ) اكسيد سرب1
  ) كائولين4    ) سيليس3

 بيان شده است؟ اشتباهبه   در كدام گزينه، نوع سنگ - 92

  دگرگوني ) شيل2    دگرگوني ) شيست1
  آذرين تمام بلوري ) گرانيت4    فشاني آتش ) بازالت3

  وزن آب موجود در مصالح ساختماني، چه نام دارد؟ - 93
  ) ضريب نرمي4  ) ميزان رطوبت3  ) قابليت نفوذ آب در جسم2  ) ظرفيت جذب آب1

  عبارت صحيح، كدام است؟ - 94
  شود. ده درجه تقسيم مي) مقياس مركالي، به 1
  شود. ) از مقياس بزرگي زلزله، براي تعيين ميزان انرژي آزاد شده در مركز زلزله، استفاده مي2
  ريشتري است. 4 ةزلزلپنج ريشتري، ده برابر يك  ة) قدرت يك زلزل3
  شود. گيري بزرگي زلزله، استفاده مي ) مقياس مركالي براي اندازه4

  گيرند؟ رديف كدام نوع مصالح، قرار مي ترتيب، در چدن و قير، به - 95
  پالستيك - ) االستيك4  االستيك - ) پالستيك3  االستيك - ) صلب2  پالستيك - ) صلب1

  ؟نيستكدام اقدام، براي تسهيل در بازيافت، مناسب  - 96
  كارگيري مصالح ) طراحي جزييات خاص در به2  بازيافت مصالح نة) استفاده از اصول و مشخصات فني در زمي1
  هاي اكولوژيكي ) استفاده از برچسب4    هش استفاده از مصالح) كا3

  ؟نيستكدام گزينه، هوازدگي  - 97
  سطح زمين به موادي ناپيوسته و نرم ةپوست ة) تبديل مواد پيوست1
  و هوا و موجودات زنده  علت تأثيرات آب ها در محل خود به ي شيميايي سنگ ) تجزيه2
  يرات آب و هوا و موجودات زندهها در محل خود به علت تأث ) خردشدن سنگ3
  ) تجمع بقاياي جانداران4

 ؟نيستكدام گزينه، در مورد گچ صحيح  - 98

  سوزي مقاوم است. ) در برابر آتش1
  خاطر گرفتن مالت و افزايش يك درصدي حجم آن است. كردن گچ، به ) طبله2
  كند. ) مالت گچ، با فلزات سولفات توليد مي3
  كند. ) گچ، گرما و صدا را پخش نمي4

  ؟نيستزير، از خصوصيات بافت سلولزي آلي  ةكدام گزين - 99
    بو ) بي2    طعم ) بي1
  ) جامد4    ) بدون تغيير رنگ در حرارت3

 عبارت زير، تعريف كدام گزينه است؟ - 100

  »شود. هاي سنگ اضافه مي آهكي است كه به آن، قلوه مالت گل«
  ) آهك شكفته4  ) شفته3  ) آجر ماسه آهكي2  ) باتارد1
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  »    ـ دوازدهم هنرستان كشي معماري نقشه«       
 سال دوم آغاز نيمپروژه:   99 بهمن  10آزمون 

 نيم سال اول
  بعدي برش/ تصاوير سه

  
  
  

  114تا  3هاي  صفحه
  دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

  كشي فني و نقشهترسيم 
  

 ).دهد رو را نشان مي ، نماي روبهFتصوير جانبي صحيح، كدام است؟ (جهت  - 101

1 (             2(       

3(            4 (  

  رو، افقي، جانبي چپ)، خط نديد (پنهان) دارند؟ نما (روبه كم در يكي از سه  يك از احجام زير، دست كدام - 102

                              
  

  (الف)                            (ب)                        (ج)                           (د)       

      ) (الف) و (ج)1

    ) (د) و (ب) 2

      ) فقط (ج)3

  كدام ) هيچ4

 كدام گزينه، صحيح است؟ - 103

  ) لوزي، نوعي مربع است.2  االضالع است. ) ذوزنقه، نوعي متوازي1

  ) مستطيل، نوعي ذوزنقه است.4    مستطيل است. ) مربع، نوعي3

  محيطي مثلث است؟ ةزير، مركز داير يك از نقاط  كدام - 104

  سازها رسي نيم هم ةنقط) 2    ها رسي ميانه هم ة) نقط1

  ها رسي عمودمنصف هم ةنقط) 4    ها رسي ارتفاع هم ةنقط) 3

  

  

 رو نماي روبه
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  »    ـ دوازدهم هنرستان كشي معماري نقشه«       
 سال دوم آغاز نيمپروژه:   99 بهمن  10آزمون 

  باشند) ، نقاط كانوني بيضي مي2Fو  1F، در بيضي مقابل صادق است؟ ( كدام گزينه - 105

1 (1 2MA MA 2F F     

2 (AAAMMA   

3 (AANFNF  21    

4 (1 2NA NA F F   

 يك لوزي داراي چند مركز تقارن است؟ - 106

1 (1    2 (2    

  نهايت ) بي4    4) 3

خـورده نمـايش داده    صـورت بـرش   يك از نماهاي حجـم بـه   افقي باشد، كدام ةصفحازي با برش مو ةدر صورتي كه صفح - 107

 شود؟ مي

    هاي افقي و جانبي  ) نما2    ) نماي افقي 1

  ) هر سه نما4    ) نماهاي قائم و افقي 3

  ترين كاربرد را دارد؟ يك از صفحات زير، در برش احجام بيش كدام - 108

    ) فقط قائم2    ) فقط افقي1

  ) افقي و قائم4    رخ ) نيم3

 اند؟ ها با هم برابر باشند، به چه نامي معروف اضالع و زواياي آن ةاحجام منتظمي كه هم - 109

    ) احجام هندسي2    ) احجام ساده 1

  ) احجام افالطوني4    ) احجام متشابه 3

 تصوير جانبي صحيح حجم مقابل، كدام است؟ - 110

  

  

1(    2(     3(    4(  

F1 F2 
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  »    ـ دوازدهم هنرستان كشي معماري نقشه«       
 سال دوم آغاز نيمپروژه:   99 بهمن  10آزمون 

معمار و معماري / معماري شهر و خانه / 
 ري مذهبيمعما

  
  
  

  85تا  1هاي  صفحه
  دقيقه 20وقت پيشنهادي: 

  آشنايي با بناهاي تاريخي
  است؟ متفاوتكدام كاخ، با بقيه  ةدور - 111

    ) شهرستانك1
    آباد ) فرح2
    پشته در بندر انزلي ) ميان3
  ) صاحبقرانيه در نياوران4

  است؟ تمتفاوساخت كدام كاخ، با بقيه  ةدور - 112
  

 
1 (  2 (  3 (  4 (  
  
  

  ميان كرت، از عناصر كدام گزينه است؟ - 113
  ) يخچال2    ) كاخ هخامنشي1
  ) آب انبار4    ) باغ ايراني3

 ؟ نيستهاي اقليم مربوطه  كدام گزينه، از ويژگي - 114

    اقليم كوهستاني غربي ) تراشيدن خانه درون سنگ 1
  اقليم گرم و خشك ها  يوان) اهميت بخشيدن به ا2
    اقليم معتدل و مرطوب ) پوشش سبز فراوان 3
  اقليم گرم و مرطوب ) نوسان زياد دما در طول شب و روز 4

  فضاي مهم خانه در اقليم معتدل و مرطوب، كدام است؟ - 115
  هاي گنبددار ) اتاق2  خانه بلند و داراي حوض هاي ) اتاق1
  ) زيرزمين4    هاي اطراف ) ايوان3

 باشد؟ طرح معبد آناهيتا در كنگاور، شبيه كدام بنا مي - 116

  ) كاخ شوش4  جمشيد ) تخت3  دختر ) قلعه2  ) كاخ نساء1
  سليمان، در كجا قرار دارد؟ معبد زندان - 117

  ) ايالم4  ) نقش رستم3  ) پاسارگاد2  ) عراق1
 باشد. آن . . . مي ةاي . . .  شروع شد كه نمون هاي مادي با الهام از شهرهاي تپه رن نهم قبل از ميالد، ساختن اولين شهراز ق - 118

   هگمتانه –شرقي فالت ايران  ةنيم) 2  شهر سوخته –شرقي فالت ايران  ة) نيم1
  هگمتانه - ) بين النهرين 4    شهر سوخته –) بين النهرين 3

 بايد حداقل يك عدد در مساجد وجود داشته باشد؟از كدام عنصر زير،  - 119

  ) مناره2    ) صحن1
  باشند. ) هر سه مورد، صحيح مي4     ) محراب3

  باشد؟ كدام مسجد زير، از مساجد يك ايواني مي - 120
  ) جامع نيريز4  ) جامع اردستان3  ) زوزن2  ) جامع اصفهان1
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  »    ـ دوازدهم هنرستان كشي معماري نقشه«       
 سال دوم آغاز نيمپروژه:   99 بهمن  10آزمون 

 كنكور هنرستان هايمجموعه كتاب
 قيمت - وضعيت چاپ  نام كتاب رشته

مشترك براي همه 
 ها رشته

 35000 هاي غيرفني هنرستان كنكور عمومي، پايه و شايستگي 10زرد 

 در دست چاپ هاي غيرفني كنكور هنرستان اي شايستگي آبي پيمانه

 در دست چاپ اي دروس عمومي كنكور هنرستان آبي پيمانه

 در دست چاپ اي علوم پايه كنكور هنرستان آبي پيمانه

 سابداريح

 35000 كنكور رشته حسابداري هنرستان 10زرد 

 45000 اي حسابداري كنكور هنرستان (پايه دوازدهم) آبي پيمانه

 در دست چاپ اي حسابداري كنكور هنرستان (پايه دهم و يازدهم) آبي پيمانه

 كامپيوتر

 35000 كنكور رشته كامپيوتر هنرستان 10زرد 

 42000 افزار رايانه كنكور هنرستان (پايه دوازدهم) اي شبكه و نرم آبي پيمانه

 در دست چاپ افزار رايانه كنكور هنرستان (پايه دهم و يازدهم) اي شبكه و نرم آبي پيمانه

 الكتروتكنيك

 25000 كنكور رشته الكتروتكنيك هنرستان 10زرد 

 59000 اي الكتروتكنيك كنكور هنرستان (پايه دوازدهم) آبي پيمانه

 در دست چاپ اي الكتروتكنيك كنكور هنرستان (پايه دهم و يازدهم) آبي پيمانه

 تربيت بدني

 در دست چاپ كنكور رشته تربيت بدني هنرستان 10زرد 

 33000 اي تربيت بدني كنكور هنرستان (پايه دوازدهم) آبي پيمانه

 دست چاپ در اي تربيت بدني كنكور هنرستان (پايه دهم و يازدهم) آبي پيمانه

 گرافيك

 25000 كنكور رشته گرافيك هنرستان 10زرد 

 35000 اي گرافيك كنكور هنرستان (پايه دوازدهم) آبي پيمانه

 65000 اي گرافيك كنكور هنرستان (پايه دهم و يازدهم) آبي پيمانه

كشي معماري نقشه
 40000 كشي معماري هنرستان كنكور رشته نقشه 10زرد 

 30000 كشي معماري كنكور هنرستان (پايه دوازدهم) ي نقشها آبي پيمانه

 در دست چاپ كشي معماري كنكور هنرستان (پايه دهم و يازدهم) اي نقشه آبي پيمانه

 مكانيك خودرو
 38000 كنكور رشته مكانيك خودرو هنرستان 10زرد 

 پدر دست چا اي مكانيك خودرو كنكور هنرستان (پايه دوازدهم) آبي پيمانه

تأسيسات مكانيكي
 در دست چاپ كنكور رشته تأسيسات مكانيكي هنرستان 10زرد 

 در دست چاپ اي تأسيسات مكانيكي كنكور هنرستان (پايه دوازدهم) آبي پيمانه

  


