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 عرص/ صبح      : امتحان اعتس همد: پايه : خانوادگ

 دقيقه75       امتحان:  وقت شناخت مواد و مصالحدرس: کلید  مومبر دبنر : 

   

 بارم  رديف

 فلزات و خراب شدن مالت ها م شود  سولفات ها پس از ترکیب شدن با آب به بلور  1
 

همه ی سولفات ها موجب زنگ زدگ
امون فشار وارد کرده وباعث تخریب مالت  واندود م  تبدیل م شوند  و با بلوری شدن افزایش حجم پیدا کرده  و به محیط پنر

 شود. 

1 

 5/0 الماس -تالک 2

و هیچ گونه تغینر شکیل نیم پذیرند.  3 ان خایص از ننر ر  5/0 در برابر منر

ی مجدد از مصالیح که از تخریب ساختمان بدست م آید.  4  75/0 بهره گنر

 5/0 معماری پایدار 5

ان مرصف انرژی برای تولید  6 ر  75/0 امکان و بازیافت مصالح –حاوی منر

ر که در باالی  7 محیل که منشأ زلزله است و انرزی به یک باره از آنجا خارج م شود کانون زلزله و نقطه ی واقع بر سطح زمیر
 کانون قرار دارد مرکز زلزله نام دارد. 

5/1 

8  
 

 یا خایکخرده  –سنگ
 

 5/0 سنگ

ر برده و بر  9 ر دانه ها را از بیر سنگ های دگرگون محکم تر و بادوام تر از سنگهای رسوب  هستند زیرا گرما و فشار  فضای خایل بیر
 تراکم آنها افزوده است. 

5/1 

 75/0 است. دروبر :به دلیل آهسته رسد شدن و منجمد شدن مواد مذاب کریستال های درشت در آن ایجاد شده و تمام بلوری  10

 5/0 الشه –قله  11

ر را به مواد ناپیوسته و نرم تبدیل م کن 12 اکم پویته ی سطح زمیر یا خرد شدن و تجزیه ی -دفرآیندی است که مواد پیوسته و منر
ات آب و هوا و موجودات زنده  شیمیابي سنگها در محل خود به علت تأثنر

1 

13  
 

.  –شکل پذیری –چسبندگ  75/0 عایق بندی رطوببر

ر آوردن درجه انجماد مالت در زمستان  14 ر شدن و رشد علف در مالت -2-پاییر ی از سن   1 جلوگنر

 75/0 تونیل –هوفمان  –چایه  15

 75/0 محل های لعاب گرفته و ترک روی آنها –مقدارلکه  16

ر در کوره گاز کرب 17  اگر سنگ آهک به صورت دانه درشت در خاک خشت باشد پس از پخیر
ر
نیک آن جدا م شود و آهک زنده باق

د به آهک شکفته تبدیل م شود و آجر را م ترکاند. م ماند آهک   زنده پس از این که رطوبت را م گنر
2 

 آب  است و از مخلوط کردن گرد آهک شکفته با خاک رس و خاکسنر و مغز بر یا موی بز  و ترکیب با آب درست م شود. مال 18
بر

 منظور در آب انبار و بی و بند ها )سدها(ی آب  استفده میشود. 
ر  به همیر

2 

 5/0 گردنده ی خفته  19

 75/0 پودر آهک  –رسیش  –نمک طعام  20

وبر .چون آب جذب نیم کند.  21  1 برای فضاهای نمناک )و مرطوب و آبریزگاه(و نماهای بنر

د و طبله م کند 22  75/0 در محل های خییل مرطوب مجاز نیست چون به رسعت رطوبت هوا را م گنر


