
 

 

 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
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ي  نام و  نام
 

 عرص/ صبح      : امتحان ساعت : پايه : خانوادگ

ان :   دقيقه۷0       امتحان:  وقت شناخت مواد ومصالحدرس: کلید  خانم مومبر دبنر

   

 بارم  رديف

 ۷5/0 بلوک چوبی-پارکت -نواری -الواری 1

 1 سبک مرکب در ساخت آنها اعضای فلزی قراردارد؟ -چوبی یا پالستسکی(-تخته سیمانی–سبک ساده) مانند صفحات گچی وتخته گچی  2

 ۷5/0 االستومر -ترموست ها)گرما سخت(-پالستیک)گرما نرم(ترمو  3

 1 شفافیت و مات بودن را براحتی تامین می کند.-استحکام)قابلیت فشار و کشش و ارتجاعی( شکنندگی-سختی-خصوصیت انعطاف پذیری 4

 1 کوبه ایصدابند در برابر صدای  -صدابند در برابر صدای هوابرد-مصالح جذب کننده صدامصالح صدابند 5

 1 کاهش بلر سرمایش و گرمایش –تقلیل هزینه های تاسیسات تهویه و شوفاژو حفظ محیط زیست از آلودگی  6

 5/0 قیر طبیعی آماده یا سنگ های قیری ک در طبیعت یافت می شود ۷

 1 بلوک شیشه ای -ضد گلوله -لمینت یا الیه دار -خم -مسلح -سیلیسی -رفلکس –جام  -ریختگی –شیشه مشجر  8

حرارت می شیشه را از میان غلطک های نورد می گذرانند و بر بستری از قلع مذاب قرار می دهند برای اینکه شیشه سفت نشود از باال و پاییین به آن  ۹

 دهند

1 

 1 جلوگیری از ترک خوردگی ناشی از انقباض حرارتی -در برابر کشش ترکیب بتن و فوالد به جهت افزایش مقاومت 10

تمیز و سخت باشدو از تاب فشاری باالیی برخوردار -درصد از حجم بتن را تشکیل می دهند.نباید هیچگونه ترکیب شیمیایی داشته باشد ۸۵تا  ۶۰ 11

 باشد.

5/1 

اگر میزان این  -زمانی که کربن موجود در آهن خام را می سوزانند تا میزان آن کاهش یابد فوالد تهیه می شود –فوالد یکی از مشتقات آهن است  12

 کربن کمتر از دو درصد باشد فوالد تهیه می شود.

1 

 5/1 لوله سازی-پرس کردن -کشیدن -آهنگری–فوالد ریزی  13

 5/1 قابلیت سوختن و انرزی زایی -بو و طعم -انتقال صوتی -رنگ –هدایت حرارتی  –رطوبت –وزن مخصوص  14

 ۷5/0 گردنده خفته دوار یا –ای  تاوه –یا چاهی کوره تنوره ای  15

 ۷5/00 مغز نی یا موی بز و ترکیب این مخلوط با آب درست می شود.–از مخلوط کردن گرد آهک شکفته با خاک رس خاکستر  16

 ۷5/0 آجر ماسه آهکی -آجر ماشینی -آجر سفال -آجر فشاری 1۷

 ۷5/0 صنعت برق -ساخت مالت و اندود-لوازم بهداشتی مانند روشوییو ....... -کاشی و سرامیک-در صنایع وابسته به آجر پزی 18

 ۷5/0 دگرگون -رسوبی -سنگ های آزرین 1۹

 5/0 شوند. شدت تکان و خسارت در زلزله را شدت زلزله گویند که با مرکالی سنجیده می 20

 5/0 روشنایی -سیستم های خنک کننده 21

نور به بافت و رنگ و شکل و جنس و سزح مواد بستگی داردوقابلیت عبور نور به میزان شفافیت مات و کدر بودن مصالح بستگی -انعکاس-جذب 22

 دارد.

۷5/0 


