
 

 

 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 

 کلید

 98/  /   تاري    خ امتحان :  رشته:  (: داوطلب ش)صندیلي  ش

ي  نام و  نام
 

 عرص/ صبح      : امتحان ساعت : پايه : خانوادگ

ان :   دقيقه70       امتحان:  وقت شناخت مواد ومصالحدرس: کلید  خانم مومبر دبنر

   

 بارم  رديف

 75/0 (۱)فصل  نیتراتها -کلرورها -کربناتها-سولفاتها 1

 5/0 ( ۲)فصل  معماری پایدار 2

 5/0 (۳)فصلمنشأ زلزله که انرژی زمین یکباره از آنجا خارج می شود. 3

 75/0 (۴)فصل  آتش فشانی -دانه بلوری بیرونی یا همرا با -درونی یا تمام بلوری 4

 75/0 (۵)فصل  فلدسپات و میکا –هوازدگی  5

 75/0 (۶)فصل  ترک روی آن -محل لعاب نگرقته –مقدار لکه  6

 75/0 (۷)فصلساروج -باتارد یا حرامزاده -ماسه آهکی -شفته -گل آهک 7

 75/0 (۸)فصل دوار یا گردنده خفته  –تاوه ای  -چاهی یا تنوره ای 8

 1 (۹)فصل  چوب–پوست و چوب و مغز  9

 5/0 (۹)فصل نرم چوب  –سخت چوب  10

 75/0 (۱۰)فصل لوله سازی -پرس کردن –کشیدن  -آهنگری -فوالد ریزی -نورد زدن 11

 5/0 (۱۰)فصل  چدن و فوالد 12

 75/0 (۱۰)فصل برنز مآلومینیو -برنج -برنز یا مفرغ 13

 5/0 (۱۰)فصل  تنوره ای یا خفته -برقی -آهن گدازی بلند 14

)فصل به علت زیادی اکسیدآهن به سیمان آهنی معروف است.برای پایداری در مقابل حمله شدید سولفاتهاتولید می شود و به ضد سولفات معروف است  15

۱۱)  

5/1 

 5/0 (۱۱)فصل اکسید آهن-حمله سولفاتها 16

 5/0 (۱۱)فصل درجه۳۸تا۵ 5

 5/0 (۱۱)فصل  گازی-پودر آلومینیوم 18

 75/0 (۱۲)فصل )آهن اکسید،منگنزاکسید،آلومینیوم اکسید،تیتانیوم اکسید( -سیلیکات -سیلیس -سدیم اکسید-کلسیم اکسید-منگنز اکسید 19

 5/0 (۱۲)فصل  باید آهن اکسید موجود در ماسه سیلیسی و سنگ آهک را از آن جدا کرد. 20

 25/0 (۱۲)فصل  HFاسید فلوئوریک یا  21

 5/0 (۱۳)فصل  درجۀنفوذ و درجۀ نرمی 22

 75/0 (۱۳)فصل  کاوکی -پانل ها -مصالح متخلخل 23

 75/0 (۱۳)فصل  عایق های پاشیدنی –عایق های پتویی -عایق های انباشته به صورت آزاد 24

 5/0 (۱۳)فصل  آب بندی و ساختن رویه های راه 25

 75/0 (۱۴)فصل  االستومر-ترموست )گرما سخت(-ترموپالستیک )گرما نرم( 26

خورشید ،جذب بسیار کم آب و رطوبت ،پایداری در عایق بودن در برابر الکتریسیته،گرماو صوت،پایداری رنگ در برابر نور -شکل پذیری -سبکی وزن 27

)فصل  مند.برابر حالل های آلی و اثرات شیمیایی،شفاف بودن و عبور نور از آن ،ثابت ماندن حجم در برابر سرما و گرما ودر برابر ضربه و سایش مقاو

۱۴) 

1 

 5/0 (۱۵)فصل کف پوشوینیلی فوم دار -کاشی وینیلی 28

 25/0 (۱۵)فصل  رزین 29

 1 (۱۵)فصل در راهرو های فرار و پوشش های حفاظتی ستونها و تیر های فلزی بنا و کانال های عبورتأسیسات بین طبقات  30


