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  است؟  تر كمي زمين  يك از تركيبات زير، در پوسته نسبت فراواني كدام -1
  اكسيد منيزيم) 4  سيليس) 3  اكسيد آلومينيوم) 2  اكسيد سرب) 1

   .ي زمين بسيار است در هسته. . . در گوشته و فراواني . . . فراواني  - 2
  سيليكات منيزيم، سيليكات آهن) 2    اكسيد سيليسيم، آهن) 1
  اكسيد سيليسيم، نيكل) 4  ت منيزيم و آهن، نيكل و آهنسيليكا) 3

  است؟ » ي زمين گوشته«ي  دهنده كدام يك از موارد زير، جزء مواد اصلي تشكيل - 3
  بازالت) 4  سيليكات منيزيم) 3  اكسيد منگنز) 2  آلومينا) 1

  هاي زير است؟  بندي يك از دسته جزء كدام ،»خاك رس« - 4
  مواد آلي) 4  مانيمواد معدني ساخت) 3  عدني طبيعيمواد م) 2  مواد معدني غيرطبيعي) 1

  ؟است» زمين ي پوسته« زيريني قسمت  دهنده يك از مواد زير، تشكيل كدام - 5
  گرانوديوريت) 4  آلومينا) 3  بازالت) 2  گرانيت) 1

  است؟  تر نرمكدام مورد، از بقيه  - 6
  رفلدسپا) 4  آهك) 3  تالك) 2  گچ) 1

  است؟  »فيزيكي« ،يكدام خاصيت در مواد و مصالح ساختمان - 7
  سختي) 4  زدگي زنگ) 3  تنش) 2  تخلخل )1

  شاخص تراكم ماده، كدام است؟  - 8
  جرم مخصوص) 4  استحكام) 3  وزن) 2  سطح مخصوص) 1

  نامند؟  را چه مي» تحمل و پايداري اجسام در مقابل عوامل و نيروهاي خارجي« - 9
  خواص فيزيكي) 4  تنش) 3  مقاومت آب و هوايي) 2  خواص مكانيكي) 1

 نامند؟  نسبت مقاومت جسم درحالت اشباع به مقاومت آن در حالت خشك را اصطالحاً چه مي -10
  قابليت جذب آب ) 4  ضريب نرمي ) 3  مقاومت آب و هوايي) 2  سطح ويژه ) 1

  است؟ تر سختاز بقيه  ،كدام جسم - 11
  ندموروك) 4  توپاز ) 3   رفلدسپا) 2  كلسيت ) 1

 ؟اندازد نمي خط» شيشه«ي سختي، بر روي  يك از اجسام زير، با توجه به درجه كدام - 12
  فلوريت) 4  الماس) 3  ياقوت) 2  توپاز) 1

  ؟ نيستماده، به كدام عامل وابسته » قابليت هدايت حرارتي« -13
  تخلخل) 4  جنس ماده) 3  ضخامت ماده) 2  جرم جسم) 1

  اندازد؟  هاي زير، روي شيشه به سختي خط مي يك از گزينه كدام -14
  الماس) 4  فلدسپار) 3  كوارتز) 2  كلسيت) 1

 گويند؟  را چه مي» فضاهاي خالي موجود در جسم به حجم كل جسم   ي نسبت حجم مجموعه« - 15
  ضريب سستي) 4  ضريب حجمي) 3  سطح ويژه) 2  تخلخل) 1

 دانگي مواد و مصالح ساختماني است؟  يك از موارد زير، مربوط به ريزدانگي و درشت كدام -16
  سطح ويژه) 4  سختي) 3  ضريب نرمي) 2  جرم مخصوص) 1

 است؟ نادرستكدام گزينه،  -17
  .ترند تر باشند، در مقابل حرارت، صوت و الكتريسيته عايق هر چه مواد متخلخل) 1
  .يابد ها نيز افزايش مي ي آن تر باشند، سطح ويژه هاي مواد درشت هر چه دانه) 2
  .يابد ها، كاهش مي اري آندر برخي از مواد، با جذب آب، قابليت هدايت انرژي، افزايش و مقاومت فش) 3
  .ها بستگي دارد خاصيت جذب آب مواد، به تخلخل، جنس و رطوبت محيط آن) 4

 خواص عمومي مواد
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  هاي زير مرتبط است؟ يك از ويژگي ، با كدام»خراشيده شدن«ميزان مقاومت يك ماده در برابر  - 18
  سطح ويژه ) 4  سختي) 3  ضريب نرمي يا سستي ) 2  تنش ) 1

  شود؟  ي طبيعي محسوب مييك جزء مواد و مصالح معدن كدام -19
  شن و ماسه) 4  آهك) 3  آجر) 2  گچ) 1

  . . .  ي ديگر خراش ايجاد كند، بدان معناست كه  اي بر روي ماده اگر ماده - 20
  .تر است انعطاف آن بيش) 2  .تر است جرم مخصوص آن بيش) 1
  .تر است مقاومت آن در برابر خستگي بيش) 4    .تر است سختي آن بيش) 3

  شود؟   اجسام، باعث بروز كدام گزينه مي نيروي برشي در -21
  مقاومت در برابر آتش ) 4  مقاومت در برابر خراش ) 3  .كند ايجاد پانچ مي) 2  مقاومت در برابر نفوذ آب ) 1

  .شوند تقسيم مي. . . مواد و مصالح ساختماني از نظر منشأ مواد اوليه به دو گروه  - 22
  چوب و پالستيك) 4  ها و قطعات چسباننده) 3  معدني طبيعي و غيرطبيعي) 2  معدني و آلي ) 1

  باشد؟ يك از خواص مكانيكي مصالح ساختماني مي تعريف زير مربوط به كدام - 23
  »ر اثر نيروهاي خارجيبمقاومت داخلي ايجاد شده در جسم «

  ضريب سستي) 4  ضريب نرمي) 3  تنش) 2  سختي) 1
  )63راسري س(  گيري بر اساس كدام خاصيت ماده شكل گرفته است؟ فن قالب - 24

  قابليت انعطاف ماده ) 2    قابليت ارتجاع ماده ) 1
  هر سه مورد ) 4    قابليت سيال شدن ماده ) 3

  )68سراسري (  شود؟ كار رفته، استفاده مي در ساخت گنبد آجري از كدام خواص مصالح به - 25

  2و1موارد ) 4  تحمل كشش) 3  چسبندگي ) 2  تحمل فشار ) 1
  )73سراسري (  :عبارت است از  خستگي نهايي در مصالح ساختماني - 26

  از بين رفتن كامل ويژگي فيزيكي و مكانيكي ماده) 1
  از دست رفتن خاصيت واكنش پذيري ماده در اثر فعل و انفعاالت مختلف) 2
  .تواند تحمل كند خستگي ايجاد شده، در اثر بار حداكثري است كه جسم مي) 3
   .شود نسبي آن ميخستگي ايجاد شده در جسم كه موجب متالشي شدن ) 4

  )74سراسري (  ؟يك خاصيت پالستيك دارد كدام - 27

  فوالد) 4  سريشم ) 3  خاك رس ) 2  آهك ) 1
  )74سراسري (  تر است؟ شكل پذيري كدام بيش - 28

  آهن )4  پالستيك ) 3  چوب) 2  فوالد ) 1
  )81آزاد (  .باشند. . .  و. . . مواد قابل ارتعاش بهتر است  - 29

  سخت -از يك عنصر) 4  فاز تك –خالص ) 3  غير همگن –ارچه پ يك) 2  چند فازي –ناخالص ) 1

  )81آزاد (  شود؟ حاصل از فشار روي نمونه استفاده ميگيري، سختي از فرمول در كدام روش اندازه -30

  موهس) 4  ويكرز) C  3راكول) 2  برينل) 1
  )82سراسري (  .نامند مي.... ومت آن در حالت خشك را نسبت مقاومت جسم در حالت اشباع به مقا -31

  ضريب نرمي) 4  مقاومت مكانيكي) 3  تنش) 2  سختي) 1
  )82آزاد (  .كنند آن را تهيه مي.... و نقشه  ،جسم.... با استفاده از  - 32

  مكانيكيي  نقشه –الگو ) 4  پرسپكتيو –مكانيك ) 3  پرسپكتيو –الگو ) 2  الگو –پرسپكتيو ) 1
  )82آزاد (  تواند از مواد فلزي و غير فلزي تشكيل شده باشد؟ يكدام ماده م -33

  ي موارد همه) 4  ها شيشه سراميك) 3  تارهاي نوري) 2  ها بيوسراميك) 1

  )82آزاد (  دهند، چه نام دارد؟ مقاومتي كه اجسام در برابر نفوذ اشياء خارجي از خود نشان مي - 34
  كشش) 4  االستيسيته) 3  تنش) 2  سختي) 1

  )82آزاد (  شود؟ به كدام مورد اطالق مي »دناحياكر«عمل  -35
  كاهش اكسيژن در تركيبات) 2  خارج كردن تنها قسمتي از اكسيژن مواد غير فلزي) 1
  تركيب مواد غير فلزي با اكسيژن) 4    دهي مواد در حد نياز اكسيژن) 3

فشار
 سطح عرقچين
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  )82آزاد (  توان مواد خالص توليد كرد؟ به كدام طريق مي - 36
  سوختن) 4  ذوب و تصفيه) 3  خوردگي اكسيداسيون) 2  خوردگي الكتروشيميايي) 1

 )84سراسري (  اكسيد كربن و خارج كردن رطوبت از مواد معدني كربناته، چه نام دارد؟ جدا كردن دي - 37

  آگلومراسيون) 4 تشويه) 3  كلينكر) 2 تكليس) 1
 )84سراسري (  ؟باشد نميدر كارهاي ساختماني، كدام آب اصطالحاً آب خورنده  -38

  دار گاز كربنيك) 4  دار سولفات) 3  شاميدنيآ) 2  شور) 1

  )84آزاد (  ي مواد، صحيح است؟ مطلب درباره كدام - 39
  .شود سازي استفاده مي سازي و رنگ شكل در مركب از كربن بي) 1
  .شكل است گرافيت همان كربن بي) 2
  .عمل احيا، تركيب آهن با كربن است) 3
  .شود از دوده استفاده ميها،  براي افزايش مقاومت به گرما در الستيك) 4

  )84آزاد (  پذير است؟ مواد، برگشت خواصكدام  - 40
  ارتجاع) 4 تركيب مواد) 3  زدن زنگ) 2 اكسيداسيون) 1

  )84آزاد (  ي مستقيم دارد؟ ي مواد رابطه با ويسكوزيته موردكدام  -41
  لزجت) 4  رقت) 3  سياليت) 2  غلظت) 1

  )85آزاد (  ت؟اس تري پاييني ذوب  كدام نوع از مواد، داراي نقطه - 42
  آلي) 4  سراميكي) 3  فلزي) 2  معدني) 1

 )90سراسري (  ي زمين چه شرايطي دارند؟  هاي موجود در كره سيليكات - 43

  . كند ها تغيير مي هاي مختلف، شدت فشردگي آن بر اساس ميزان برودت و حرارت مكان) 1
  . گيرند رار ميبه صورت مايع هستند كه پس از احيا و الكتروليز كردن مورد استفاده ق) 2
  . شوند ترين شكل يافت مي هاي آتشفشان به خالص هاي آب گرم و كوه چشمه  در نزديكي) 3
  .شود تركيبات ديگر است كه در عمق زمين برعكس مي% 75ي زمين سيليكات و  پوسته% 25) 4

 )91سراسري (  شود؟ ساخت شالوده بر روي كدام زمين پيشنهاد مي -44

  گل آهكي) 4  پابيلي) 3  دج) 2  رسي) 1
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درصـد اسـت و    56/3، »اكسيد منيزيم«. درصد است 3/0ي زمين، در حدود  در پوسته» اكسيد سرب«ميزان تركيب   » 1«ي گزينه - 1
  .دهد تشكيل مي» اكسيد آلومينيوم«درصد آن را  61/15و » سيليس«ي زمين را  درصد پوسته 18/60

  .استتشكيل شده » نيكل«و » آهن«از  »ي زمين هسته«و » آهن«و » اي منيزيمه سيليكات«تر از  بيش ،»ي زمين گوشته«  »3«ي گزينه - 2
ي  گوشـته «. يابـد  كيلومتري زمين، ادامـه مـي  2900قرار دارد، تا عمق » ي زمين پوسته«كه در زير » ي زمين گوشته«  » 3«ي گزينه - 3

  .استتشكيل شده » آهن«و » هاي منيزيم سيليكات«تر از  بيش ،»زمين
آن دسته ، ...و » ماسه«، »شن«، »ينيئهاي ساختماني و تز سنگ«، »خاك رس«از قبيل » مواد و مصالح معدني طبيعي«  » 2«ي گزينه - 4

برداشـت شـده و بـدون تغييـر در خـواص و       ،از مصالح ساختماني هستند كه مستقيماً از سطح زمين و يـا طبيعـت  
  .شوند شان استفاده ميهاي ويژگي

تشكيل شده كه داراي مقدار زيادي اكسيد » گرانوديوريت«و » گرانيت«هاي  ، از سنگ»ي زمين پوسته«سمت بااليي ق  » 2«ي گزينه - 5
  .است» موآلوميني«و » ليسيميس«

هستند، تشكيل » منيزيم«و » ليسيميس«كه داراي » بازالت«هاي با تركيب  تر از سنگ قسمت زيرين پوسته، بيش
  .شده است

كاني را بـه عنـوان مبنـاي سـختي انتخـاب       10هاي مختلف، ، براي سنجش كاني)Mohs(ه جدول موسبا توجه ب  » 2«ي گزينه - 6
مقيـاس،   در ايـن . اسـت  10با سختي» الماس«ها نيز  ترين آن  و سخت 1با سختي» تالك«ها  ترين آن اند كه نرم كرده

   .باشد مي 6داراي سختي» فلدسپار«و  3داراي سختي» سنگ آهك«، 2داراي سختي» سنگ گچ«
  )5ي  شناخت مواد و مصالح، صفحه(  » 1«ي گزينه - 7

، »جـرم مخصـوص  «هاي اين مواد از قبيـل   مواد و مصالح ساختماني، معموالً به خصوصيات و ويژگي» خواص فيزيكي«
و » قابليت هـدايت حرارتـي  «، »زدگي مقاومت در برابر يخ«، »قابليت جذب آب«، »تخلخل«، »رنگ«، »وزن مخصوص«
  .شود اطالق مي» مقاومت در برابر آتش«

  .يميايي است، ش»زدگي زنگ«: »3«ي گزينه
  .، مكانيكي هستند»سختي«و  »تنش«: »4«و » 2«هاي گزينه

گويند و  مي» جرم مخصوص«ي همگن در واحد حجم جسم را  جرم ماده .باشد مي »جرم مخصوص« ،شاخص تراكم ماده  » 4«ي گزينه - 8
  .مواد است» خواص فيزيكي«از جمله 

مقاومـت و دوام  . شود ها ناميده مي آن» خواص مكانيكي«وهاي خارجي، تحمل و پايداري اجسام در مقابل عوامل و نير  » 1«ي گزينه - 9
  .گويند اجسام مي» مقاومت آب و هوايي«اجسام در مقابل تغييرات مداوم جوي از نظر سرما، گرما و رطوبت را 

  .، مقاومت داخلي ايجاد شده در جسم در اثر نيروهاي خارجي است»تنش«
 .نامند آن مواد مي» سختي«يده شدن را، مقاومت مواد و مصالح در مقابل خراش

يابد، ميزان اين كاهش مقاومت در  در اثر جذب آب و اشباع شدن كاهش مي ،معموالً مقاومت مواد و مصالح ساختماني  » 3«ي گزينه -10
  .، صفر است»فوالد«و » شيشه«و در بعضي ديگر مانند صد  در صد »خاك رس«بعضي اجسام نظير 

  . گويند سطح ويژه مي ،2cmاز ماده را بر حسب سطح يك گرم: »سطح ويژه«
  . كند تا به حالت اشباع درآيد به وزن كل جسم را گويند نسبت وزن آبي كه يك جسم خشك جذب مي: »قابليت جذب آب«
مقاومـت آب و   ،مقاومت و دوام اجسام در مقابل تغييرات مداوم جوي از نظر سرما و رطوبت را: »مقاومت آب و هوايي«

  .گويند هوايي اجسام مي

 خواص عمومي موادهايتستينامهپاسخ
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ي سـختي   درجـه  .شـود  خراشيده مي »الماس«تر است و با  ها سخت ي گزينه از بقيه 9ي سختي  با درجه ،»ندموروك«  » 4«ي گزينه -11
  .است 8» توپاز«و  6» فلدسپار«، 3» كلسيت«

)CaF(»فلوريت«ي سختي،  به جدول درجه توجهبا   » 4«ي گزينه -12   .اندازد دارد و بر روي شيشه خط نمي 4ي سختي  ، درجه2
  .اندازند ، به راحتي بر روي شيشه خط مي»الماس«و » ياقوت«، »توپاز«

. شـود  گفته مـي » قابليت هدايت حرارتي«تواند در زمان معين از خود عبور دهد،  به مقدار انرژي حرارتي كه ماده مي   »1«ي گزينه -13
  .ك جسم، به ضخامت، جنس و مقدار تخلخل آن بستگي داردحرارت منتقل شده توسط ي

و  1با سختي» تالك«ها،  ترين آن نامند كه كم آن مواد مي» سختي«مقاومت مواد و مصالح در مقابل خراشيده شدن را   » 3«ي گزينه -14
قرار گرفته است و  6ي ، در رده»موس«در جدول مقياس » پارفلدس«. است 10با سختي» الماس«ها نيز  ترين آن بيش

 .اندازد روي شيشه به سختي خط مي

موجـود در  ) هـاي  روزنه(ي فضاهاي خالي   در يك جسم، عبارت است از نسبت حجم مجموعه) داري روزنه(» تخلخل«  » 1«ي گزينه -15
تر هستند  اشند، در مقابل انتقال حرارت، صوت و الكتريسيته عايقتر ب هر چه مواد متخلخل. جسم به حجم كل جسم

   .دهند تري از خود نشان مي و برعكس در مقابل اثرات نفوذ آب، مقاومت كم
ريزتر  آن معناست كه ماده دانه  به ،تر باشد بيش سطح ويژهچه مقدار  هر .، به معناي سطح يك گرم از ماده است»سطح ويژه«  » 4«ي گزينه -16

  .است
با ريزتـر  . گويند آن ماده مي» ي سطح ويژه«، )متر مربع بر حسب سانتي(هاي يك گرم از ماده را  كل سطح جانبي دانه  » 2«ي گزينه -17

  .پاسخ مورد نظر است» 2«ي در نتيجه، گزينه. يابد ها نيز افزايش مي ي آن هاي مواد، سطح ويژه شدن دانه
ن مقاومت آن جسم در برابر نفوذ جسم ديگر به داخل آن يا مقاومت يك جسم سختي يك جسم، عبارت است از ميزا  » 3«ي گزينه -18

  .در برابر خراشيدگي
  .اند پس معدني غير طبيعي ،اند با حرارت و تركيب توليد شده »3« و »2« و »1«هاي گزينه  » 4«ي گزينه -19
انعطـاف،  . گر سبكي و سنگيني مـواد اسـت   سختي، به معناي مقاومت در برابر خراشيده شدن است و جرم مخصوص، بيان  » 3«ي گزينه -20

ميزان تغيير طول جسم در برابر اعمال نيرو است و مقاومت خستگي، به معناي مقاومت جسم در برابر نيروهـاي متـوالي و   
  .تكرار شونده است

  .شود ي مكانيكي است باعث ايجاد برش و پانچ مي نيروهاي برشي كه از جمله نيروهاي عمده   » 2«ي گزينه -21
مـواد  «و » مواد معـدني «مواد و مصالح ساختماني از نظر منشأ و مواد اوليه مورد استفاده در ساخت، به دو گروه اصلي   » 1«ي هگزين -22

تقسـيم  » قطعـات «و » ها چسباننده«ها در كارهاي ساختماني نيز به دو گروه  ي عملكرد و نقش آن و از نظر نحوه» آلي
  .شوند مي

  .نام دارد» تنش«بر اثر نيروهاي خارجي،  د شده در جسممقاومت داخلي ايجا  » 2«ي گزينه -23
    »4«ي گزينه -24
     »3«ي گزينه -25

  :خستگي نهايي در مصالح ساختماني عبارت است از  »3«ي گزينه -26
   .تواند تحمل كند خستگي ايجاد شده در اثر بار حداكثري كه جسم مي

شكل بگيرد و پس از حذف نيرو شـكل خـود را حفـظ     ،پالستيسيته خاصيتي از ماده است كه در صورت اعمال فشار  »2«ي گزينه -27
  . پالستيك گويند ،موادي كه چنين خاصيتي را دارند. كند

  .تر از ساير مواد ذكر شده است پذيري پالستيك بيش شكل  »3«ي گزينه -28
اگـر   .شـود  يناميده م »فاز«نواخت باشد  سان و يك بخش مشخص از ماده كه تمام آن از نظر تركيب خواص ذاتي يك  »3«ي گزينه -29

  .شود ناميده مي »ناهمگن«اگر بيش از يك فاز داشته باشد و نامند  مي »همگن«را  اي فقط شامل يك فاز باشد آن ماده
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  . است BRINELL» برينل«گيري ميزان سختي فلزات  هاي اندازه يكي از روش  »1«ي گزينه -30
  . سم در حالت اشباع به مقاومت آن در حالت خشك استعبارت از نسبت مقاومت ج» ضريب نرمي«  »4«ي گزينه -31
  .كنند آن را تهيه مي» الگوي«جسم، نقشه و » پرسپكتيو«با استفاده از   »1«ي گزينه -32
 .فلزي هستند رها، همگي حاوي مواد فلزي و غي يكها و شيشه سرام ها، تارهاي نوري، كامپوزيت بيوسراميك  »4«ي گزينه -33

ها صحيح بودند، لذا  ذكر شده بود كه در اين صورت تمامي گزينه» ها كامپوزيت« ،»4«ي هي كنكور، در گزين در دفترچه
  .سؤال را تصحيح كرديم

  .دهند از خود نشان مي  خارجي يعبارت است از مقاومتي كه اجسام در برابر نفوذ اشيا» سختي«  »1«ي گزينه -34
  .است) اكسيد(دار  از اكسيژن موجود در يك تركيب اكسيژنبه معني جدا كردن تمام يا قسمتي » احيا كردن«عمل   » 2«ي گزينه -35
  .مواد خالص توليد كرد» ذوب و تصفيه«توان با عمل   تر موارد مي در بيش  » 3«ي گزينه -36
)CO(اكسيد كربن  براي جدا كردن دي  »1«ي گزينه -37 ـ     از مواد معدني كربناته و خارج كردن رطوبت از آن 2 ام هـا، عمليـاتي بـه ن

تفاوت عمل خشك كردن با تكليس در اين است كه براي عمل تكليس از حـرارت  . (دهند ها انجام مي تكليس روي آن
  .)كنند تري استفاده مي بيش

دار و آب گـاز   شود ماننـد آب شـور، آب سـولفات    آب خورنده، آبي است كه باعث خوردگي سيستم يا اجزاي آن مي  »2«ي گزينه -38
 .است) آشاميدني(ميدني به دليل پاكي و نداشتن مواد اضافي، خورنده نيست اگرچه خوردني دار؛ اما آب آشا كربنيك

 . شود سازي استفاده مي سازي و رنگ شكل در مركب از كربن بي  »1«ي گزينه -39

  . شود از گرافيت طبيعي به عنوان مغز مداد استفاده مي. ترين كربن است گرافيت، نرم
  . ر حرارت زياد و در مجاورت زغال ككعمل احيا، يعني احياي سنگ آهن د

درصد دوده افزوده  2ها  ها، به آن ي ماوراءبنفش در بعضي از پالستيك براي افزايش مقاومت در برابر هوازدگي و اشعه
  .شود مي

  .قابل برگشت را گويند) ازدياد طول(ارتجاع، كشيدگي   »4«ي گزينه -40
ي  ، رابطـه )لزجت(ها  ي مواد با چسبندگي آن ويسكوزيته. داخلي مايعات است ويسكوزيته يا نارواني، بيانگر اصطكاك  »4«ي گزينه -41

  .مستقيم دارد
  مواد با حالل كم : غلظت
  تر  رواني بيش: سياليت

  تر مواد با حالل بيش: رقت
  .ي ذوب پايين براي مواد آلي قابل قبول است هاي داده شده، نقطه در تست مورد نظر، از بين گزينه  »4«ي گزينه -42
اند، پس همان عناصري كه در مـواد   هايي تشكيل شده است كه قبالً مواد مذاب بوده ها و خاك ي زمين از سنگ پوسته  »4«ي نهگزي -43

اكسيژن، هيدروژن، گوگرد، كلـر،  : اين عناصر عبارتند از. شود ي زمين نيز يافت مي مذاب موجود بوده است در پوسته
ي زمـين را   درصد از پوسـته  75طور كلي  به. ها مقدار فراواني سيليكاتفلزات و تركيبات فلزي، تركيبات غير فلزي و 

دهند در صورتي  ها تشكيل مي درصد آن را سيليكات 25ها و  ها، فسفات ها، نيترات ها، سولفات كربنات: تركيباتي چون
 .اختصاص داردي مواد و عناصر  مانده به بقيه درصد باقي 25ها و  درصد اين ميزان در عمق به سيليكات 75كه 

زمين پابيلي زمينـي   .تر قرار گرفته باشد سست ي اي سخت از زمين است كه بين دو اليه  يا اليه چينهدج، تُرس يا دژ،   »2«ي گزينه -44
هاي  ها و زمين ي خاكدار مسيل مانند شن و ماسه كندن با كلنگ ندارد شود و نياز به است كه با بيل و فشار پا كنده مي

  .هاي رسي و گل آهكي نيز استحكام كافي ندارند زمين. زراعي و از استحكام كافي براي احداث بنا برخوردار نيست
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  هاي زير، منشأ آتشفشاني دارد؟  يك از خاك كدام -1
  بنتونيت) 4  كائولن) 3  ميكا) 2  كوارتز) 1

  است؟ نادرستگزينه،  كدام - 2
  .نامند هاي غيرچسبنده و خاك رس را خاك چسبنده مي الي، ماسه و شن را خاك) 1
  .دهد اش را از دست مي ور شدن در آب، چسبندگي هاي است و در صورت غوط الي، در حالت غيراشباع داراي چسبندگي قابل مالحظه) 2
  .شود ها روي يك ديگر مي داري دانه ها باعث نگه هاي چسبنده، نيروي اصطكاك بين دانه در خاك) 3
  .ي ذرات خاك رس، از يك هزارم ميكرون تا دو ميكرون است اندازه) 4

  شود؟  ها، در ساخت كاغذ استفاده مي از كدام خاك - 3
  فلدسپات) 4  خاك سفال) 3  كائولن) 2  بنتونيت) 1

  است؟  »اكسيد آهن«ترين  داراي بيش ،كدام خاك - 4
  خاك نسوز ) 4  خاك چيني ) 3  بنتونيت) 2  گل اخرا ) 1

  شود؟  كار برده مي ، چه روشي به»هاي ممتاز سفال«دست آوردن  براي به - 5
  رس افزودن سنگ آهك به خاك) 2    رس افزودن ماسه به خاك) 1
  ي هوفمان استفاده از كوره) 4    رس پرمايه اكاستفاده از خ) 3

 شود؟  يك از موارد زير استفاده مي ، از كدام»نباتي«هاي  ي انواع روغن ها و تصفيه براي از بين بردن رنگ انواع روغن - 6
  دياتوميت) 4  بنتونيت) 3  گچ) 2  كائولن) 1

  ؟ نداردپذيري  ، خاصيت شكل»خاك«كدام  - 7
  ااخر) 4  بنتونيت) 3  سيليس) 2  كائولن) 1

 ، كدام است؟ »ي تشكيل نحوه«ها از لحاظ  بندي خاك تقسيم - 8
  شيميايي و فيزيكي) 4  چسبنده و غيرچسبنده) 3  برجا، حمل شده) 2  رس، ماسه، شن) 1

  ؟نيست »رسي«هاي  خاك ي  هاي زير، از دسته كدام مورد از خاك - 9
  فلدسپات) 4  كائولن) 3  ااخر) 2  چيني خاك) 1

  تر است؟  حالت اشباع بيشدر  ،چسبندگي كدام خاك -10
  ماسه) 4  شن) 3  الي) 2  رس) 1

  ؟ باشد نمي» كائولن«هاي  كدام مورد، از ويژگي - 11
  ها ي بين رس سيته ترين پالستي بيش) 2    خلوص زياد) 1
  رنگ سفيد بعد از پخت) 4  ي چيني و سراميك ي اوليه ماده) 3

  ؟ شود مي كمپس از مكيدن آب،  ،»رس خاك«پذيري  چرا خاصيت نفوذ -12
  ي ذرات آن قبل از مرطوب شدن به خاطر اندازه) 2    به خاطر شكل پولكي ذرات آن) 1
  به خاطر اضافه كردن بعضي مواد به خاك، هوا و آب) 4  به خاطر متورم شدن آن پس از مكيدن آب) 3

  است؟ » خاك ي سيته پالستيعدد «تعريف درست كدام گزينه،  -13
  .خاصيت جذب آب خاك را گويند) 1
  .ها را گويند ها و انواع رنگ ت چسبندگي بين خاكخاصي) 2
  .پذيري را گويند ميزان جذب رطوبت خاك بعد از شكل) 3
  .ي خاك گويند سيته عدد پالستي ،دهد پذيري را از دست مي ت شكليصورت گل درآمده و حالتي كه خاص  به حالت مابين اول كه خاك به) 4

   است؟ »رس«جزء تركيبات اصلي خاك  ،يك كدام -14
  اكسيد كروم) 4  اكسيد سديم) 3  اكسيد آلومينيوم) 2  اكسيد منيزيم) 1

  شود، چيست؟  نمك نيز اضافه مي »گل كاه«مالت  بهكه  دليل اين - 15
  .كند هاي مخلوط با كاه جلوگيري مي از سبز شدن دانه ،وجود نمك در مالت) 1
  .دشو ميتر مالت در برابر نور خورشيد  باعث استقامت بيش ،وجود نمك) 2
  .كند جلوگيري ميزدن مالت   از شوره ،وجود نمك) 3
  .كند از پوسيدگي تيرهاي چوبي بنا جلوگيري مي ،وجود نمك در مالت) 4

 خاك
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  ؟ است »خاك سفيد«و » گل سفيد«هاي زير، به ترتيب  يك از گزينه كدام -16
  مل سنگ آهك، پودر ) 4  سنگ آهك، كائولن ) 3  كائولن، سنگ آهك ) 2  پودر مل، سنگ آهك ) 1

  ديگر كدام است؟   يكروي بر ها  داري دانه ، عامل نگه»هاي غيرچسبنده خاك«در  -17
  خاصيت مغناطيسي) 4  اصطكاك) 3  چسبندگي ذرات) 2  كشش سطحي) 1

  است؟  نادرست، هاي زير از گزينه يك كدام - 18
  .باشد ميكرون مي 10001ميكرون تا  2ي ذرات خاك رس، از  اندازه) 1
  .ي بتن مناسب است ن شكسته، براي تهيهش) 2
  .اي است الي در حالت غيراشباع، داراي چسبندگي قابل مالحظه) 3
  .باشد تر از ذرات شن مي طور متوسط، درشت ي ذرات الي به اندازه) 4

  در مالت گچ و خاك، كدام است؟ » خاك رس«نقش  -19
  ي مالت پركننده) 2  ي زمان گيرش مالت كننده تسريع) 1
  جلوگيري از ترك خوردن مالت) 4    ي مالت  كننده نروا) 3

  افزايند؟  يك را به خاك مي اي سفال، كدام  كردن رنگ قهوه براي خنثي - 20
  لعاب ) 4  اكسيد كروم   )3  بنتونيت ) 2  اكسيد آهن ) 1

  ؟  نداردي خاك تأثير  سيته يك از عوامل زير، در پالستي كدام -21
  شكل ذرات) 4  سطح خارجي ذرات) 3  وزن ذرات) 2  ي ذرات خاك اندازه) 1

  يك، خاك رس خالص است؟  كدام - 22
  خاك دياتومه) 4  بنتونيت) 3  خاك چيني) 2  اگل اخر) 1

  رفت؟  كار مي هاي گلي به ترين ماده در ساخت خشت و چينه  ترين و ارزان اين مالت، در گذشته به عنوان در دسترس - 23
  رس و كاه ) 4  گچ و آهك ) 3  گچ و خاك ) 2  خاك رس ) 1

  شوند؟   كنند و به تدريج متورم و منبسط مي ها، اگرحرارت داده شوند گاز توليد مي يك از انواع خاك كدام - 24
  دياتومه ) 4  هايديت ) 3  سيليكات كلسيم ) 2  بنتونيت ) 1

 ها، از درشت به ريز، در كدام گزينه به درستي ذكر شده است؟  بندي خاك ترتيب دانه - 25
  شن، ماسه، الي، خاك رس ) 2    شن، خاك رس، الي، ماسه ) 1
    الي، خاك رس، شن، ماسه ) 4    الي، ماسه، شن، خاك رس ) 3

  .شود ها مي باعث چسبندگي، خميري شدن و از دست دادن مقاومت در رس … - 26
  عمليات خشك كردن ) 4  حرارت و پختن ) 3  جذب آب ) 2  تخلخل ) 1

  شود؟  كوير ازكدام اندود استفاده مي ي در شهرهاي حاشيه - 27
  ماسه و سيمان) 4  ساروج) 3  گل كاه) 2  گچ و خاك) 1

  ؟ نداردسيته  هاي زير خاصيت پالستي يك از خاك كدام - 28
  بنتونيت) 4  خاك چيني) 3  آهك) 2  خاك رس معمولي) 1

  آيد؟  وجود مي هچگونه ب» بنتونيت«خاك  - 29
  بر اثر ريختن خاك كائولن در كوره) 2  از تجزيه و پودر شدن سنگ آتشفشاني) 1
  از پودر شدن فسيل گياهان) 4  اليه اليه شدن سنگ كوارتز از) 3

2322«تركيب  -30 22 SiOOAlOH  « چيست؟  
  .چنين ساخت چيني كاربرد دارد كاري و هم سازي و لعاب باشد كه در شيشه همان كوارتز يا سيليكا مي) 1
  .ريباً در تمام توليدات سراميك كاربرد داردمشهور است و تق» كائولينيت«هاي رسي است كه به نام  ترين كاني از معروف) 2
  .ها كاربرد دارد باشد كه نوعي آلومينوسيليكات بدون آب بوده و به خصوص در ساخت چيني فلدسپات مي) 3
  . گردد به رس اضافه مي» سيته پالستي«باشد كه جهت افزايش خاصيت  مي» بنتونيت«همان ) 4

  ؟ شود نميستفاده يك از موارد زير از رس ا ي كدام در تهيه -31
  مالت باتارد) 4  ساروجمالت ) 3  ي صنعتي پوكه) 2  كاشي) 1

 كائولينيت خالص از چه اكسيدهايي تشكيل شده است؟ - 32

1(MgOOAl 32  2(MgOSiO 2  3(322 OAlSiO   4(322 OFeSiO   
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 افزايند؟ و سراميك مي بنتونيت را به كدام منظور به خاك سفال -33
  افزايش خاصيت پالستيسيته) 4  لعاب كاري) 3  باال بردن زمان پخت) 2  افزايش سفيدي خاك) 1

 ها، ديوارها و كف آبگيرها استفاده شود، چيست؟ بندي بام گردد از خاك رس در آب ترين ويژگي كه سبب مي مهم - 34
  قدرت جذب آب و تورم) 4  كيخاصيت پالستي) 3  ضريب تخلخل پايين) 2  جرم مخصوص باال) 1

 ؟نيستي خاك رس كدام  منبع اوليه -35
  ها مواد ناشي از متالشي شدن سنگ) 2    ميكا) 1
  سنگ كلسيم) 4    فلدسپات) 3

 كدام خاك، خاكستر آتشفشان قديمي است؟ - 36
  كائولينيت) 4  ك سنگ خارا خا) 3  خاك نسوز) 2  بنتونيت) 1

  )63سراسري (  است؟گير، كدام  دليل اصلي ترك خوردن گل نرم ته آب - 37

  هاي الياف درون گل  وجود ساقه) 2  انقباض گل به خاطر تبخير آب ) 1
  دامك هيچ) 4    همگن نبودن گل  )3

  )63سراسري (  است؟  گل مثل كدام به كاه كاهنسبت  -38

  مثل نسبت الياف پشم است به نمد) 2    مثل نسبت آوند است به چوب) 1
  اق ضربيطنسبت تيرآهن است به سقف با  مثل) 4  مثل نسبت ميلگرد به بتن مسلح) 3

  )63سراسري (  ي اين كار كدام است؟ فايده. كنند مقداري نمك به آن اضافه مي گل معموالً براي اندود سقف با كاه - 39

  .كند مالت داخل شده جلوگيري مي هايي كه به همراه كاه در از رشد دانه) 1
  . كند استحكام و چسبندگي مالت را زياد مي) 2
  .كند نفوذ رطوبت جلوگيري مي از )3
  كدام  هيچ )4

    ) 73سراسري (  . . .  ست تشكيل شده از ا اي كائولن ماده - 40

  آهك ) 4  خاك رس ) 3  مررسنگ م) 2  گل سفيد ) 1
  )75سراسري (  ؟باشد خاك رس محتوي كدام يك مي -41

  هيدروكسيد روي ) 4  سولفات مس) 3  اكسيدهاي كروم ) 2  هاي آهن  اكسيد) 1
  )77سراسري (  آيد؟ به چه رنگ درمي »خاك كائولن« ،پس از پختن - 42

  اي  قهوه) 4  قرمز) 3  خاكستري) 2  سفيد ) 1
  )77سراسري (  شود؟ براي چه مواردي استفاده مي »بنتونيت«از  - 43

  ها بري انواع روغن رنگ) 2    ي مالت آجر نسوز  تهيه) 1
  ينيپذيري خاك چ باال بردن رنگ) 4  هاي سفالي  باال بردن كيفيت خاك) 3

  )78سراسري (  شود؟ اين خاك در سيمان سازي استفاده مي ،»بنتونيت«به دليل كدام خاصيت  -44
  تغيير شكل پذيري سريع خاك ) 2  اضافه شدن حجم خاك در اثر آب خوردن ) 1
  زودگيري خاك پس از استفاده ) 4  چسبندگي خاك پس از مرطوب شدن ) 3

  )79سراسري (  آيد؟ وجود مي چگونه به »خاك چيني« - 45
  از اليه اليه شدن سنگ كوارتز ) 2    از تغيير شكل سنگ گرانيت ) 1
  ها  از اكسيد شدن فلزات موجود در خاك) 4    از پودر شدن سنگ ميكا ) 3

  )79سراسري (  شود؟ تري مي هاي روغني و كاغذسازي از چه نوع خاكي استفاده بيش در ساخت رنگ -46
  ميكا) 4  كوارتز) 3  كائولن) 2  تونيتنب) 1

  )81سراسري (  .زيادي اكسيد آهن استداراي مقادير  . . . - 47
  گل اخرا) 4  كائولن) 3  رس معمولي) 2  دياتومه) 1

  )81سراسري (  .تر است ساختمان در خاك بيش رفتنتر باشد، امكان فرو  در زمين بيش …هر قدر ميزان  - 48
  آهك زنده) 4  خاك رس) 3  هاي ناهمگون سنگ) 2  ماسه و گچ) 1

  )81سراسري (  .كنند در مخلوط آن استفاده مي. . .  خوردن گل رس، ازبراي جلوگيري از ترك  - 49
  نمك) 4  گچ) 3  كاه) 2  آهك) 1
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  )82سراسري ( باشد؟ از كدام نوع خاك مي» كائولن« -50
  فلدسپات) 4  آهكي) 3  رس) 2  ماسه) 1

 )84سراسري (  گردد؟ كند و متورم و منبسط مي كدام خاك در برابر حرارت، گاز توليد مي - 51

  هايديت) 4  دياتومه) 3  كائولن) 2  نيتبنتو) 1
  )84آزاد (  شود؟ گري، حدود چند درصد رطوبت به خاك اضافه مي دادن به خاك رس در كوزه شكلبراي  - 52

1 (5  2 (10  3 (3  4 (2  
  )85آزاد (  .باشد مي. . . خاك سرخ، از تركيب  -53

  اكسيد آهن) 4  سرب) 3  اكسيد آلومينيوم) 2  مس) 1
 )86سراسري (  .شود استفاده مي. . . ي  راي تهيهب» رس آلومين«در صنعت از  - 54

  هاي آجرپزي كوره) 4  مركب) 3  رنگ صنعتي) 2  سراميك) 1
  )86آزاد (    .باشد مي. . . كائولن از دسته تركيبات  -55

  رسي) 4  كرميتي) 3  سيليسي) 2  آهكي) 1
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قابليت جذب آب آن زياد است و در اثر جذب هاي قديمي تشكيل شده است،  ، از خاكستر آتشفشان»بنتونيت«خاك   » 4«ي گزينه - 1
پـذيري   نماينـد تـا خاصـيت شـكل     مخلوط مي» كائولن«را با » بنتونيت«. كند رطوبت، افزايش حجم شديدي پيدا مي

سـازي   هاي نباتي، صنايع نفت و السـتيك  ي روغن در صنايع تصفيه» بنتونيت«چنين از  هم. را بهبود بخشد» كائولن«
  . كنند استفاده مي

بنـدي   تقسيم» چسبنده«هاي  و خاك» غيرچسبنده«هاي  ي خاك توان به دو دسته ها را مي از لحاظ چسبندگي، خاك  »3«ي گزينه - 2
هـاي   كـه در خـاك   شـود، در حـالي   ها روي هم مي داري دانه هاي چسبنده، نيروي چسبندگي باعث نگه در خاك. كرد

  .شود ديگر مي ها روي يك اري دانهد ها باعث نگه غيرچسبنده، فقط نيروي اصطكاك بين دانه
شـود و بـه    ها در سطح زمين يافت مـي  ي خاك تر از بقيه ، بيش)خاك چيني، خاك سفيد، خاك نسوز(» كائولن«خاك   » 2«ي گزينه - 3

، »ظـروف چينـي  «، »آجرنسـوز «اين خاك در سـاخت  . ، به رنگ سفيد است»32OAl«دليل دارا بودن مقادير زياد 
  .شود مصرف مي» كاغذسازي«و صنعت » هاي روغني رنگ«، »سيمان سفيد«، »سفال«

  .رود كار مي سازي به  و رنگ آن قرمز تيره است و در رنگ »اكسيد آهن«ترين  داراي بيش ،»گل اخرا«  » 1«ي گزينه - 4
موجـود در  » سيليس«براي اين منظور، . كنيم استفاده مي» خاك رس پرمايه«هاي ممتاز، از  آوردن سفالدست  براي به  » 3«ي گزينه - 5

  .رس افزايش يابد  كنند تا عيار خاك نشين مي هايي ته خاك را در حوضچه
ـ  ، در صنايع كاشي، چيني، سراميك صنعتي و سنتي، آجرنسوز، رنگ»چيني«يا خاك » كائولن«از خاك   » 3«ي گزينه - 6 اي روغنـي،  ه

  .شود استفاده مي. . . كاغذسازي و 
  .ترين خاصيت آن، جذب آب زياد است باشد كه مهم هاي چسبنده مي ترين خاك ، از معروف»رس«خاك 
قابليت جذب آب آن زياد است و افزايش حجم شديدي پيـدا  . هاي قديمي است ، خاكستر آتشفشان»بنتونيت«خاك 
بري  چنين در رنگ هم. كنند ت براي افزايش خاصيت چسبندگي سيمان استفاده ميسازي، از بنتوني در سيمان. كند مي

  .ي روغن نباتي كاربرد دارد انواع روغن و تصفيه
   .مانده از آغازيان دريايي است و رنگ آن روشن است هاي باقي اسكلت سيليسي، رسوبات »دياتوميت«خاك 

  .نيست» سيته پالستي«است كه داراي » لعاب«و » سراميك«ي مهم  ، از مواد اوليه»سيليس«  » 2«ي گزينه - 7
اند و در مـورد   وجود آمده ي هوازدگي طبقات موجود در زير خاك به هايي هستند كه در نتيجه خاك  ،»هاي برجا خاك«  » 2«ي گزينه - 8

  .ها، حمل و نقلي انجام نگرفته است آن
ي عوامل  شان تشكيل شده و بعداً به وسيله هايي هستند كه در محلي غير از محل فعلي ، خاك»هاي حمل شده خاك«

  .ي اول را ندارند هاي دسته نواختي خاك اند، بنابراين يك مختلف به محل كنوني حمل شده
 ،هاي مهم رسي كاني. نامند مي »خاك رسي«خاكي كه بيش از نيمي از آن را كاني هاي رسي تشكيل دهند،  ،كليطور به  » 4«ي گزينه - 9

  . هالوييزيتت، مونت موري لونيت و نكائولي: از اند عبارت
، قبل از تماس با آب چسبندگي ندارد، اما هنگامي كه با آب تماس يابـد، چسـبندگي آن بـيش از سـاير     »رسخاك «  » 1«ي گزينه -10

  .هاست خاك
ـ     مي» برجا«هاي  ي خاك از دسته» كائولن«جا كه خاك  از آن   »2«ي گزينه -11 ي خـود   هباشد، اين خاك پـس از تشـكيل، از محـل اولي

تري دارد و رنگ بعد از پخـتش سـفيد و    هاي كم ، ناخالصي»چيني«بنابراين، خاك كائولن يا خاك . جا نشده است جابه
  .اش كم است سيته پالستي

پذيري آن بـه   ها پر شده و خاصيت نفوذ فضاي خالي بين آن .دوش مي، پس  از مكيدن آب متورم »خاك رس«هاي  دانه  » 3«ي گزينه -12
  .دگرد شدت كم مي

عـدد  «دهـد،   را از دست ميخود پذيري  بين اول كه خاك به صورت گل درآمده و حالتي كه خاصيت شكلبه حالت ما  »4«ي گزينه -13
  .گويند مي» ي خاك پالستيسيته

  
  : ند ازا عبارت ،تأثير دارند »ي خاك پالستيسيته«عواملي كه در 

  

 خاكهايي تستنامهپاسخ

  ي ذرات خاك اندازه -1
  سطح خارجي ذرات - 2
  اتشكل ذر - 3
  وجود الكتروليت - 4
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نيز در تركيب خاك رس وجـود  » اكسيد آهن« .»2SiO«و  »32OAl« :ند ازا عبارت ،»رس«اكسيدهاي اصلي خاك   » 2«ي گزينه -14
شود و به عبارت ديگـر، نـوعي ناخالصـي در     ي خميري شدن اين خاك مي دارد، ولي باعث تغيير رنگ و كاهش درجه

  ).در خاك رس خالص، اين اكسيد وجود ندارد(خاك رس است 
  .كنند نمك اضافه مي »گل كاه«هاي مخلوط با كاه، به مالت  ي جلوگيري از رشد دانهبرا   »1«ي گزينه -15
  .است» كائولن«همان » خاك سفيد«و » سنگ آهك«همان » گل سفيد«  »3«ي گزينه -16
هـاي   خـاك «شود، در حالي كـه در   روي هم ميبر ها  داري دانه ، نيروي چسبندگي باعث نگه»هاي چسبنده خاك«در   » 3«ي گزينه -17

  .گردد ديگر مي روي يك ها بر آنداري  باعث نگه ست كهها ، فقط نيروي اصطكاك بين دانه»رچسبندهغي
متـر   ميلي 60متر تا  ميلي 2بزرگي ذرات آن از . آيد دست مي به» هاي طبيعي سنگ«، از جدا شدن و خرد شدن »شن«  » 4«ي گزينه -18

  . متر است ميلي 30باشد و متوسط اين ذرات،  مي
اش  ور شدن در آب، چسبندگي اي است و در صورت غوطه لت غيراشباع، داراي چسبندگي قابل مالحظهدر حا» الي«

  .ميكرون است 60ميكرون تا  2ي ذرات الي، از  اندازه. آيد درمي» خاك غيرچسبنده«دهد و به صورت  را از دست مي
  .كنند گچ، استفاده ميمالت ي زمان گيرش  دهنده افزايشچنين  به عنوان پركننده و هم» خاك رس«در مالت گچ و خاك از   » 2«ي گزينه -19
  رنگ قرمز سفال     آهن  اكسيد  » 3«ي گزينه -20

  مقدار جزيي براي تغيير رنگ     كروم اكسيد
  براي محافظت بعد از پخت        لعاب

  .ي خاك ندارد سيته ري بر خاصيت پالستيثيأت وزن ذرات،  » 2«ي گزينه -21
  .ترين خاك رس، خاك چيني يا كائولن است خالص  » 2«ي گزينه -22
تـر در ديـوار    به تدريج اين نوع استفاده از خاك رس در شهرها منسوخ گرديده و در حال حاضر در روستاها نيز بيش   » 1«ي گزينه -23

  .رود ها به كار مي ها، انبارها و يا محل نگهداري دام باغ
كنند و در نتيجه  ها اگر حرارت داده شوند، گاز توليد مي انواع خاصي از خاك. ي صنعتي است نام ديگر هايديت، پوكه   » 3«ي گزينه -24

  .نامند مي» هايديت« شوند، خاك منبسط شده را  متورم شده و منبسط مي
  : ها به اين ترتيب است بندي خاك ترتيب دانه   » 2«ي گزينه -25

  خاك رس >الي   >ماسه  >شن 
  .شود جذب آب باعث چسبندگي و خميري شدن خاك رس مي   » 2«ي گزينه -26
  .شود گل استفاده مي كوير كه شديداً در معرض گرما و سرما هستند از اندود كاه ي در شهرهاي حاشيه  »2«ي گزينه -27
  .سيته دارند خاك رس معمولي، خاك چيني و بنتونيت خاصيت پالستي   »2«ي گزينه -28
هـاي   ها بهترين چسبندگي را دارد، از تركيـب خاكسـتر آتشفشـان    خاك بنتونيت كه از نظر چسبندگي در بين خاك   »1«ي گزينه -29

    .باشد خوبي مي ي هاست و رنگبر و تصفيه كنند وجود آمده هقديمي ب
OH.SiO.OAl«   »2«ي گزينه -30 2232 كـه در سـاخت    هاي رسي اسـت  باشد كه از مشهورترين كاني مي» كائولينيت«همان » 22

  .ترين كاربرد را داراست انواع توليدات سراميكي بيش
 .شود استفاده نمي» رس«از » باتارد«ي مالت  در تهيه   »4«ي گزينه -31
  .تشكيل شده است 32OAlو OH2 ،2SiOكائولينيت خالص از  » 3«ي گزينه -32
  .افزايند سيته خاك سفال و سراميك، به آن بنتونيت مي افزايش خاصيت پالستي براي  » 4«ي گزينه -33
شود لـذا ميـزان نفوذپـذيري آن در برابـر      خاك رس پس از جذب آب متورم شده و فضاي خالي بين ذرات آن پر مي  » 4«ي گزينه -34

  .رود كار مي عنوان مانعي جهت نفوذ رطوبت به رطوبت به شدت كاهش يافته، به
  .ي خاك رس نيست سنگ كلسيم منبع اوليه  » 4«ي گزينه -35
  .، خاكستر آتشفشان قديمي است»بنتونيت«  » 1«ي گزينه -36
    »1«ي گزينه -37
سـقف طـاق ضـربي    در . الياف پركننـده اسـت   ،زيرا در نمد، فقط يك ماده وجود دارد و آن الياف پشم است كه خود  »3«ي گزينه -38

 ،آوند هم افزايش مقاومت نيست ي و وظيفه ريزد قف فرو ميتيرآهن عنصر اصلي باربر است كه در صورت حذف آن س
گرد براي افزايش مقاومت  ، اما وجود ميل هاي ديگر و مواد معدني از ريشه به قسمت  بلكه مجرايي است براي انتقال آب

از خشـك  ، پـس   كاه براي جلوگيري از ترك خوردن ، در كاه گل هم. گويند به آن بتن مسلح مي بتن است كه اصطالحاً
  . شود باال بردن مقاومت اضافه مي شدن و در نتيجه،
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، اسـتحكام و چسـبندگي را    نمك. مالند براي جلوگيري از نفوذ رطوبت و باران روي مالت كاه گل را روغن سوخته مي  »1«ي گزينه -39
   .شود ، به آن اضافه مي هاي گياهي موجود در كاه اما براي جلوگيري از رشد دانه ،كند زياد نمي

  . باشد ترين خاك رس است و رنگ آن سفيد مي خالص) كائولينيت(خاك چيني يا كائولن   »3«ي گزينه -40
OH,SiO,OAl(كائولينيت  2232 22(  

  . باشد ، سيليسيم و آلومينيوم مي هاي آهن ، حاوي اكسيد خاك رس  »1«ي گزينه -41
 . ماند ست كه رنگ سفيد آن پس از پخت هم باقي ميهاي رسي ا ترين خاك خاك كائولن يا خاك چيني از خالص  »1«ي گزينه -42
ي انـواع   چنـين در تصـفيه   ها و هم بري است كه براي از بين بردن رنگ انواع روغن خاك بنتونيت داراي خاصيت رنگ  »2«ي گزينه -43

 . شود هاي نباتي از آن استفاده مي روغن
 ،اما در سـيمان سـازي، دليـل اسـتفاده از آن    . نيت استاضافه شدن حجم خاك در اثر آب خوردن هم از خواص بنتو  »3«ي گزينه -44

 . باشد چسبندگي خاك پس از مرطوب شدن مي

)OH,SiO,OAl(خاك چيني يا كائولينيت داراي فرمول  »1«ي گزينه -45 2232 هـاي آذريـن اسـت كـه      گرانيت از سنگ. است 22
وجـود   انفعاالت شيميايي و فيزيكي گرانيت به خاك كائولن از فعل و. داراي تركيباتي از كوارتز و فلدسپار و ميكا است

 . آيد مي
ي رنگ سفيد مورد استفاده قرار  دانه هاي روغني به عنوان رنگ كائولن در كاغذسازي به عنوان پركننده و در ساخت رنگ  »2«ي گزينه -46

 . گيرد مي
  .گل اخرا اكسيدآهن زيادي دارد، بنابراين قرمز تيره است  » 4«ي گزينه -47
  .تر است تر باشد، امكان فرو رفتن ساختمان در خاك بيش هر قدر ميزان خاك رس در زمين بيش  » 3«ي گزينه -48
 .كند اضافه مي »كاه«به آن  رس، خوردن گل براي جلوگيري از ترك  » 2«ي گزينه -49
» كـائولن «. آيد  وجود مي كي و شيميايي سنگ گرانيت بهنوعي خاك رس است كه بر اثر فعل و انفعاالت فيزي» كائولن«  » 2«ي گزينه -50

كاغـذها و در صـنايع     جهت بهبـود كيفيـت  » كائولن«از . است» سفيد رنگ«، 32OAlبه خاطر داشتن مقادير زياد 
 .شود سازي استفاده مي سازي و سيمان رنگ

به طور كلي خـاك  . شوند سط ميمتورم و منب بنابراينها اگر حرارت داده شوند، گاز توليد كرده و  انواع خاصي از خاك  »4«ي گزينه -51
  .نامند ي صنعتي مي منبسط شده را هايديت يا پوكه

  . باشد كه به سطح زمين آمده است هاي قديمي مي اين خاك، از خاكستر آتشفشان: بنتونيت
  . شود خاك چيني يا خاك سفيد كه از تأثيرگذاري عوامل جوي بر سنگ گرانيت حاصل مي: كائولن
دريايي   ناآغازي ي مانده هاي باقي اسكلت سيليسيي فوق عايق بوده و از رسوبات  گزينه 3مانند  اين خاك هم: دياتومه

  .است
شـود؛ بـيش از ايـن مقـدار،      درصد رطوبت بايد بـه آن اضـافه   5گري، حدود  براي شكل دادن به خاك رس در كوزه  »1«ي گزينه -52

 .كند را سخت مي گلپذيري  تر از آن نيز شكل ي خاك را كم كرده و كم يتهپالستيس
 .باشند مي» اكسيد آهن«، داراي مقادير زيادي »گل اخرا«رنگ هستند مانند  كه سرخ هايي خاكتمام   »4«ي گزينه -53

درصـد وزن   40دانـيم كـه    مـي . كائولن و بنتونيت+ خاك رس : ي اوليه و مهم كاشي و سراميك، عبارت است از ماده  »1«ي گزينه -54
ي سـراميك،   از رس آلومين براي تهيه. آلومين همان اكسيد آلومينيوم خالص است. ستمولكولي كائولينيت، آلومينا ا

 .شود ي فلز آلومينيوم و سنگ سمباده استفاده مي تهيه
، از تركيبات خـاك رس بـوده كـه از تأثيرگـذاري     )خاك سفيد يا خاك چيني(گونه كه توضيح داده شد، كائولن  همان  »4«ي گزينه -55

  .شود يت حاصل ميعوامل جوي بر سنگ گران
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  شود؟  مي» آجر«ي خميري شدن خاك  يك، باعث كاهش درجه كدام -1
  سيليس) 4  سنگ آهك) 3  رس) 2  آلومينا) 1

  كند؟  هاي آجر ترسيم شده را مشخص مي كدام گزينه، ويژگي - 2
  .تر است درصد حجم آجر كم25ها از در آجر، سوراخ) 1
  .تري دارد تر و وزن سبك آهك بيش) 2
  .تر است تر و هدايت حرارتي كم داراي خاك رس بيش )3
  . شود هاي فلزي و ديوارهاي باربر استفاده مي فقط در ساختمان) 4

  شود؟  استفاده مي» كاري سفت«آجر محصول كدام كوره، در كارهاي  - 3
  ي گردنده كوره) 4  ي هوفمان كوره) 3  ي بلند كوره) 2  ي تونلي كوره) 1

  آيد؟  دست مي به» ي سنتي كوره«قسمت ، از باالترين »آجر«كدام  - 4
  آجر ابلق) 4  پخته آجر نيم) 3  آجر بهي) 2  جوشي) 1

  ؟ يعني چه، »زنجاب كردن«اصطالح  - 5
  .هاي سنگ معدن مس از آن جداكردن ناخالصي) 1
  .گيرد ي آلوئك زدن كه با پاشيدن آب به آجرهاي چيده شده در كنار هم صورت مي راه جلوگيري از پديده) 2
  .ل حرارت دادن سنگ آهك را زنجاب كردن گويندعم) 3
  .گويندزنجاب كردن را جدا كردن بلورهاي شكر از شربت قند ) 4

 بندي شده است؟  آن، تقسيم كدام نوع آجر بر حسب شكل - 6
  مهندسي) 4  نما) 3  معمولي) 2  دار سوراخ) 1

  ديده است؟  تري كمي سنتي ايران، كدام آجر حرارت  در كوره - 7
  آجر ابلق) 4  آجر قرمز) 3  آجر سفيد )2  آجر سبز) 1

  . . .  گردد كه در صورتي توليد مي ،»آجر جوش« - 8
  .ي حرارتي باالتر از حد معمول پخته شود با درجه) 2    .در آن زياد باشد رس) 1
  .آجر زيادتر از حد معمول باشد يليسمقدار س) 4  .ي كافي ورز داده نشود ي آجر به اندازه مواد اوليه) 3

  است؟  نادرست ،»آجر«ي  هاي زير درباره ز گزينهيك ا كدام - 9
  .استن ي مرغوبيت آ اگر به آجر ضربه بزنيم و صداي زنگ بدهد، نشانه) 1
  .پزد كامالً مي ،C1400آب تبلور خود را از دست داده و در دماي ،C900آجر معمولي در دماي) 2
  .شود زدگي متالشي مي ي يخ زيرا در زمستان بر اثر پديده ،يد زياد باشدجذب آب توسط آجر نبا) 3
  .زيرا چسبندگي آن به مالت كم خواهد شد خيلي كم باشد،جذب آب توسط آجر نبايد ) 4

  تر است؟  بيش ،كدام آجر »مقاومت فشاري« -10
  آجر مهندسي) 2  آجر معمولي مورد استفاده در ديوارهاي غير باربر) 1
  آجر معمولي مورد استفاده در ديوارهاي باربر) 4    آجر نما) 3

  چيست؟  ،»آلوئك«ي  پديده - 11
  ي پخت تغيير شكل آجر در كوره) 2  ترد و پوك شدن آجر با گذشت زمان) 1
  اثر تبديل آهك زنده به آهك شكفته درتركيدن آجر ) 4  زدن آجر در تماس با آب  شوره) 3

 آمد؟  نخواهدكدام حالت پيش  در گل آجر زياد باشد،» خاك رس«كه  در صورتي  -12
  .شود آجر توپر و محكم مي) 2  .خورد خشت هنگام خشك شدن ترك مي) 1
  .يابد آجر هنگام پختن تغيير شكل مي) 4  .يابد وزن مخصوص آجر كاهش مي) 3

 دارد؟  مخربتأثيري » آهكي ماسه«يك از عوامل زير، بر آجرهاي  كدام -13
  ي معدنياسيدها) 4  سولفات) 3  باران) 2  سرما) 1

 دارد؟  مخربتأثيري » آجرهاي نسوز«يك، بر  كدام -14
  هايديت) 4  هماتيت) 3  سيليس) 2  آلومينا) 1

 آجر
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  ؟ د شو نمياستفاده  »آجر نسوز«به عنوان هاي زير،  از گزينهيك  كدام - 15
  خردلي ) 4  قرمز ) 3  زرد   )2  سفيد ) 1

)CaCO(مقدار بيش از حد سنگ آهك  -16   .شود مي. . . وجب در خاك آجر، م 3
  ي پخت كاهش درجه) 4  توپر شدن )  3  قرمز رنگ شدن  )2  شوره زدن ) 1

  شود؟  ، كدام را سبب مي»آجر«در گل » ماسه«زيادي  -17
  به هنگام پخت در كوره   تغيير شكل) 2  تغيير شكل به هنگام خشك شدن   )1
  بندي  مقاومت استخوان) 4  ترك خوردن به هنگام پخت در كوره ) 3

  تر است؟  كاربرد كدام نوع آجر براي عايق نمودن سقف در برابر صوت مناسب - 18
  مقعر) 4  مجوف ) 3  كروي   )2   توپر) 1

  باشد؟  از كدام كلمه اخذ شده است و متعلق به چه فرهنگي مي» آجر«ي  واژه -19
  يونان –آگورا ) 4  روم –كولوسئوم ) 3  چين –پاگودا ) 2  هند –استوپا ) 1

  توانيم استفاده كنيم؟  شود از كدام ماده مي كه بر روي ديوارهاي آجري حادث مي) شوره(سفيدك  براي از بين بردن - 20
  جوهر شكر) 4  جوهر ليمو) 3  جوهر نمك) 2  جوهر شوره) 1

  ؟گردد در آجر مي» پديده آلوئك«يك از تركيبات زير باعث ايجاد  وجود كدام -21
  شت كربنات كلسيمهاي در وجود دانه) 2  ي زياد در خاك رس وجود ماسه) 1
  وجود اكسيد آهن فراوان) 4  هاي منيزيم، كلسيم يا سديم وجود سولفات) 3

  ؟بندي آجر را كدام برعهده دارد استخوان - 22
  ماسه) 4  ها سولفات) 3  سنگ آهك) 2  خاك رس) 1

  چيست؟   ،»قمير« - 23
  .شود خانه گفته مي به آتش) 2    .ي هوفمان است نام ديگر كوره) 1
  .شود ي هوفمان گفته مي ي كوره هم پيوسته هاي به به اتاق) 4  .شود گفته مي به آجر خام كوره) 3

  )68سراسري (  تري دارد؟ ي صميمي كدام مصالح در نماي ساختمان روحيه - 24
  سنگ ) 4  سيمان ) 3  بتن )2  آجر) 1

  )77سراسري (  . . .آجر  ي زياد باشد،  براي خشت آجر آماده شده داراي ماسهكه اگر گلي  - 25
  . تر خواهد بود تري پيدا خواهد كرد و مرغوب بيش مقاومت) 1
  .تر خواهد بود پخت آن سريع) 2
  .هاي مويي ايجاده شده و نامرغوب خواهد بود در آن ترك) 3
  .توان از آن استفاده كرد ها نمي د شد و براي تمامي قسمتهرنگ آن تيره خوا) 4

  )78سراسري (  ؟ستدر مصالح ساختماني به چه معنا »آلوئك شدن« - 26
  شكفته شدن آهك ) 1
  .شود ي سيمان خالص نبوده و سيمان سريع فاسد مي مالت تشكيل دهنده) 2
  .شود در صورت وجود سنگ آهك درشت در خشت آجر، در تماس با آب، آجر تركيده مي) 3
  .شود حرارت نبيند، آجر از شكل هندسي خارج مي اگر خشت آجر كامالً) 4

  )78سراسري (  ر ساختمان كدام است؟علت سفيدك زدن آجر پس از مصرف د - 27
  ي آجر  دهنده ا كلسيم در خاك تشكيليمنيزيم يا سديم  هاي تاوجود سولف) 1
  ي مالت بين آجرها  وجود نمك در آب مورد استفاده) 2
  ي آجر و تغييرات آب و هوا  وجود اكسيد آهن در خاك تشكيل دهنده) 3
  هوا 2COجذب گاز ) 4

  )79سراسري (  كدام است؟ »طاق كسري«ي بناي  ي اصلي تشكيل دهنده ماده - 28
 سنگ آهك ) 4  سنگ) 3  خشت و آهك ) 2  آجر ) 1

  )79سراسري (  باشد؟ مي »سقف«گر چه نوع  تصوير مقابل، نمايان - 29
    تيرچه و بتن ) 1
    تيرچه و بلوك) 2
  تير و طاق ضربي) 3
  تير و آجر زير كار ) 4

  )85سراسري (  شود؟ ها، باعث تركاندن مصالح مي ساختماني يا در اطراف آن كدام ماده در مصالح وجود -30
  سيليس) 4  اكسيد آهن) 3  نمك) 2  گچ) 1
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شود و نقـش گـدازآور را    ي خميري شدن خاك مي تر از حد مجاز باشد، باعث كاهش درجه بيش» سنگ آهك«اگر ميزان   » 3«ي گزينه - 1
  .زند اي نمي ي از آن در خاك آجر، باعث سفيدي رنگ آجر شده و به آن صدمهكند، اما مقدار كم در خاك آجر ايفا مي

 .كمي دارد» هدايت حرارتي«تري بوده و  بيش» خاك رس«كند كه داراي  را مشخص مي» آجر مجوف«شكل مورد نظر،   » 3«ي گزينه - 2
. ها وجود ندارد ابعاد سوراخگونه محدوديتي در  تر است و هيچ درصد حجم آجر، بيش 25ها در اين آجر از  حجم سوراخ

  .گيرند ها و ديوارهاي غيرباربر مورد استفاده قرار مي هاي فلزي و بتني، در سقف تر در ساختمان گونه آجرها، بيش اين
كار اين كوره پيوسته بوده و گرماي آن خيلـي  . هاي با حرارت متغير و آجر ثابت است ، از انواع كوره»ي هوفمان كوره«  » 3«ي گزينه - 3

محصـول ايـن نـوع    . كننـد  ديگر تغيير مي ي آجر به دنبال يك خواري و تخليه محل آجر چيني، آتش. رود م هدر ميك
  . كنند استفاده مي» كاري سفت«ي توليد مناسب بوده و آن را براي كارهاي  كوره، از لحاظ كيفيت و هزينه

هاي مختلف كوره متغير اسـت   بنابراين، حرارت در قسمت. ايران، هم آتش و هم آجر ثابت است» هاي سنتي كوره«در   » 3«ي گزينه - 4
ترين محل به آتش تا دورترين محـل، بـه    نام آجرهاي اين كوره از نزديك. سان نيست و در نتيجه، كيفيت آجرها يك

  .پخته جوشي، آجر جوش، آجر سبز، آجر بهي، آجر سفيد، آجر ابلق، آجر قرمز، آجر نيم: اين ترتيب است
هـا آب   چينند و روي آن است كه طي آن تمامي آجرها را مي» آلوئك زدن«ي  ، راه جلوگيري از پديده»زنجاب كردن«  » 2«ي گزينه - 5

  .كنند ها را جدا مي دهند كه آن آجرهاي ناسالم با آب واكنش نشان مي. پاشند مي
  . گويند مي» كلسينه كردن«را » سنگ آهك«حرارت دادن 

انواع آجر بر حسب توليد، . شوند بندي مي آجرها بر حسب روش توليد، بر حسب نوع مصرف و برحسب شكل، تقسيم  » 1«ي گزينه - 6
  .ماشيني رسي دستي، رسي ماشيني و نيمه: اند از عبارت

  معمولي، نما، مهندسي مرغوب: آجرها بر حسب نوع مصرف
  دار، توخالي يا مجوف توپر، سوراخ: آجرها بر حسب شكل

كوره، متغير اسـت و  ) هاي مختلف ارتفاع(هاي مختلف  حرارت در قسمت. در اين روش، هم آتش و هم آجر ثابت است  » 3«ي گزينه - 7
در نتيجه، كيفيت آجرها متفاوت است و از پايين به باال، به صورت آجر جوش، آجر سبز، آجر بهي، آجر سـفيد، آجـر   

  .آيد دست مي پخته به ابلق، آجر قرمز و آجر نيم
  .حرارتي باالتر از حد معمول پخته شودي  درجهبا  »گل رس«شود كه  توليد ميدر صورتي  ،»آجر جوش«  » 2«ي گزينه - 8
دهـد و در   آب تبلـور خـود را از دسـت مـي     C500شـود، در دمـاي   خشـك مـي   C100مايددر  ،»آجر معمولي«  » 2«ي گزينه - 9

انواع ديگر آجر مانند آجرهاي مرغوب، سـفال و سـراميك، در   . چسبند هاي آن به هم مي پزد و دانه مي C900دماي
  .شوند پخته مي C1400الي 900حرارت  ي درجه

ارهـاي  مورد استفاده در ديو» آجر معمولي« ترين مقاومت فشاري و بيش» آجر مهندسي«مورد نظر، در ميان آجرهاي   » 2«ي گزينه -10
آجـر  : نـد از ا ترين مقاومت فشاري عبارت به ترتيب بيش مذكور،آجرهاي . ترين مقاومت فشاري را دارد غير باربر، كم

  .مهندسي، آجر نما، آجر معمولي مورد استفاده در ديوارهاي باربر و آجر معمولي مورد استفاده در ديوارهاي غير باربر
شـود و   آن جدا مـي  2CO، بعد از پخت آن در كوره،»خشت«در خاك  »آهك« در صورت وجود ذرات درشت سنگ   »4«ي گزينه -11

) آهـك شـكفته  OH(Ca )(2تبـديل بـه    CaOد كه بعداً در اثر جـذب آب، گرد تبديل مي) آهك زنده( CaOبه
  .شود هايي ايجاد مي تركدر آجر، همراه با ازدياد حجم است، در اطراف ذرات آهك  شدنجا كه شكفته  از آن. شود مي

خورد و هنگام پخت تغيير  در گل آجر زياد باشد، خشت هنگام خشك شدن ترك مي» خاك رس«كه ميزان  درصورتي  » 3«ي گزينه -12
  .)شود هاي مويي ايجاد مي كدر خشت زياد باشد، هنگام تبديل به آجر در آن تر» ماسه«اگر ميزان . (دهد شكل مي

كـه داراي  » سـنگ خـرد شـده   «يا » ي طبيعي ماسه«با » آهك«مقدار كمي كردن ، از مخلوط »آهكي ماسه«آجرهاي   » 4«ي گزينه -13
بااليي هستند و مقاومت فشـاري  » مقاومت فشاري«اين آجرها داراي . شود است، ساخته مي» سيليس«مقادير زيادي 

ها » سولفات«و بسياري از » هاي زيرزميني آب«، »سايش«، »زدگي يخ«ها در برابر  آن. ردشان دا ها بستگي به جنس آن
  .استشان كم  ، مقاومت و دوام»اسيدهاي معدني«مقاوم هستند، اما در مقابل 

 آجرهايي تستنامهپاسخ
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 ي تأثيري مخرب دارد و وجود آن در خاك آجر، باعـث كـاهش درجـه   » آجرهاي نسوز«، بر )هماتيت(» اكسيد آهن«  » 3«ي گزينه -14
» هماتيـت «چه  چنان. (خيلي كم باشد» آجر نسوز«به همين دليل، بايد مقدار آن در تركيب خاك . گردد پخت آجر مي

)OFe(   .)درصد وزن خاك باشد، رنگ آجر توليدي قرمز خواهد بود 5بيش از 32
بـه  . دهـد  ي پخت آجر را كاهش مي ، رنگ آن را قرمز نموده و درجه»جرخاك آ«  وزن% 5بيش از  »اكسيدآهن«وجود   » 3«ي گزينه -15

  .كم باشد بايد مقدار اكسيد آهن ،»هاي نسوز آجر«همين دليل در 
)CaCO(» سنگ آهك«از حد  مقدار بيش  » 4«ي گزينه -16   .شود ي پخت مي در خاك آجر، موجب كاهش درجه 3
بندي است و اگر زياد از حد مصرف شود، باعث ترك خوردن بـه هنگـام    ي استخوان پركننده ،»آجر«در » ماسه«نقش   » 2«ي گزينه -17

  .شود خشك شدن و تغيير شكل به هنگام پختن در كوره مي
  .شود و عايق بسيار مناسبي در مقابل صدا و سرما است فروخته مي» سفال«در بازار، به عنوان » مجوف«آجر   » 3«ي گزينه -18
. باشد كه در يونان باستان ساخته شده است و آگـورا تبـديل بـه آگـور و بعـد آجـر شـده اسـت         اهايي ميآگورا بن  »4«ي گزينه -19

  .باشد هاي مختلف مي هاي ديگر نيز بناهايي را داريم كه هركدام ملهم از فرهنگ درگزينه
اشيم و بعد با استفاده از جوهر نمك اگر سطح ديوار شوره زد بايد قبل از اولين بارندگي سطح ديوار تازه ساز را آب بپ   »2«ي گزينه -20

  .كنيم هاي روي ديوار را پاك مي شوره
ي درشـت آن   چه دانـه  زند اما چنان اي نمي به آجر صدمه) 3CaCOكربنات كلسيم(كم سنگ آهك  وجود مقدار  »2«ي گزينه -21

گردد كه  تبديل مي) CaO(ه آهك زنده ي درشت نيز پخته و ب در آجر وجود داشته باشد، هنگام پخت آجر؛ آن دانه
. شـود  يابد و باعث تركيـدن آجـر مـي    پس از استفاده در ديوار، آب مالت را مكيده، شكفته شده و افزايش حجم مي

ها باعث ايجاد سفيدك و شوره و اكسيد آهن زياد  گردد، سولفات ي زياد باعث تُرد شدن آجر مي چنين وجود ماسه هم
  .شود ي پخت آجر مي باعث كاهش درجه

و اگر بيش از حد نياز بندي آجر را برعهده دارد  استخوانهاي ماسه را دارد و ماسه  خاك رس نقش پر كننده ميان دانه   »4«ي گزينه -22
  .كند هاي مويي ريز در آجر توليد مي درون آجر باشد ترك

در اين نوع  .گويند مي» قمير«، اصطالحاً »هوفمان ي كوره«ي  داخل بدنهدر  »هاي پيوسته اتاق«يا » هاي خالي حجره«به   » 4«ي گزينه -23
ها به صورت متحرك در روي سقف كوره، حركت داده شده و سوخت از طريق سقف به داخل قميـر   پاش كوره، سوخت

  .شود ور مي پاشيده و شعله
  .كنند كاري و نما، استفاده مي راي كارهاي سفتي توليد، مناسب بوده و آن را ب محصول اين كوره، از لحاظ كيفيت و هزينه

  . تري برخوردار است صميمي ي ، سيمان و سنگ در نماي ساختمان از روحيه آجر نسبت به بتن  »1«ي گزينه -24
رود و از جمع شدن و ترك خوردن در هنگام خشك شدن جلوگيري  كار مي ماسه به عنوان استخوان بندي گل آجر به  »3«ي گزينه -25

در آن  ،تر از مقدار مورد نياز باشد، آجر توليـدي تـرد و پـوك شـده     چه ميزان ماسه در خاك بيش ي چنانول. كند مي
  . نه زياد ،شود شود، بنابراين مقاومت آن كم مي هاي مويي ايجاد مي ترك

)CaCO(سنگ آهك  هاي درشت در صورتي كه دانه  »3«ي گزينه -26 ، سـنگ   گام پخـت آجـر  در خشت آجرپذيري بماند، در هن 3
شـود كـه پـس از مصـرف شـدن، آب مـالت را        تبديل مي )CaO(آهك در دماي كوره پخته شده و به آهك زنده 

تركاند كه به ايـن   و آجر را مي) آهك شكفتهOH(Ca(2( شود تر مي آن بيش مكد، در نتيجه شكفته شده و حجم مي
 . شود ه ميگفت» آلوئك«پديده 

از قبيل سولفات منيزيم، سولفات سديم، سـولفات پتاسـيم و    »ها اتفسول« ،از جمله مواد اضافي در خاك آجرپذيري  »1«ي گزينه -27
چه به صورت گرد و يا دانه در خاك آجر وجود داشته باشد، سطح آجر  كه چنانباشند  مي) سنگ گچ(سولفات كلسيم 

  . زند ميا شوره در هنگام جذب و تماس با آب، سفيدك ي
  . ارگ بم است »خشتي«، طاق كسري و بناي »آجري«ترين بناي  ترين يا قديمي بزرگ  »1«ي گزينه -28
 . اند تير آهن، آجرها به صورت طاق ضربي زده شده 2تصوير، برش عرضي يك سقف است كه در ميان   »3«ي گزينه -29
اكسـيد  «، از مواد و مصـالح سـاختماني هسـتند و    )ماسه(» سيليس«و » گچ«در نگاهي ساده متوجه خواهيم شد كه   »2«ي گزينه -30

، جزء مواد ساختماني نبوده و بـه  »نمك«كند؛ اما  ها، رنگشان را قرمز مي در تركيب با بعضي از آن) دو ظرفيتي(» آهن
باشد، در تركيب با آب افزايش حجـم يافتـه و باعـث تـرك خـوردن مصـالح       ) كلرور سديم(خصوص اگر نمك طعام 

 .شود ميساختماني 



 

اب
 كت
كد

 :
75

43
  /

ال 
س

95
 

  
  
  

  پس از پختن، استفاده از كدام است؟ » كاشي«در » خاك رس«روش جديد خنثي نمودن رنگ  -1
  اكسيد كلسيم) 4  اكسيد كروم) 3  بنتونيت) 2  كائولن) 1

 كنند؟  ، از كدام ماده استفاده مي»كاشي«هاي مقاوم در مقابل شعله در توليد  ي گل امروزه براي تهيه - 2
  ليتيم) 4  ت كلسيمكربنا) 3  اكسيد كروم) 2  سيليس) 1

 خورد؟  ، به صورت مشخص به چشم مي»مسجد كبود تبريز«استفاده از كدام مصالح در  - 3
  بري گچ) 4  ي رنگي آينه و شيشه) 3  هاي رنگي كاشي) 2  آجر دستي) 1

  كنند؟  مي  را از چه موادي تهيه» هاي آكوستيك كاشي« - 4
  منيزيت) 4  ورميكوليت) 3  هايديت) 2  پرليت) 1

  است؟ ) كاشي كف(صوصيات سراميك يك از خ كدام - 5
  ي موارد همه) 4  مقاومت در برابر رطوبت) 3  مقاومت در برابر فشار) 2  مقاومت در برابر حرارت) 1

  شود؟  استفاده مي» كاشي«در ساخت » خاك كائولن«به چه دليل از  - 6
  ريزدانه بودن) 4  دماي پخت پايين) 3  سفيد پخت بودن) 2  ي زياد پالستيسيته) 1

 ، كدام است؟»بلنجر« - 7
  ي قند دستگاهي براي تصفيه) 2    نوعي آلياژ فلزي) 1
  ي كمياب هاي چسبنده نوعي از خاك) 4    دستگاهي براي توليد دوغاب) 3

  ، در خاك سفال و سراميك، چيست؟ »بنتونيت«ي  وظيفه - 8
  ي خاك  يسيتهافزايش پالست ) 4  افزايش زمان پخت )  3  ي خاك  كاهش پالستيسيته  ) 2  كاهش زمان پخت  ) 1

  هاي زير است؟ يك از گزينه ي كدام بيان كننده ،»اكسيد كروم و بنتونيت ،كائولن ،خاك رس معمولي«تركيب  - 9
  پوزالن) 4  آجر نسوز) 3  موزاييك) 2  كاشي) 1

  ؟نيستسراميك هاي  ويژگياز  ،كدام گزينه -10
  پذيري انعطاف) 4  يكيالكترون كاربرد در صنايع) 3  مقاومت حرارتي باال) 2  مقاومت صوتي باال) 1

  كنيم؟ ي زير استفاده مي سازي از كدام ماده اي گل كاشي براي از بين بردن رنگ قهوه - 11
  سولفيد سديم) 4  اكسيد كروم) 3  نيترات سديم) 2  كلرور نقره) 1

  چيست؟ » بيسكوئيت«اصطالح  -12
  .شود بيسكوئيت گفته مي» گل رس«ي شكل گرفته از جنس  به هر قطعه) 1
  . شود گفته مي شوند ي قطعات سراميكي كه پس از پختن از كوره خارج مي به كليه) 2
  .شود كه توسط آن لعاب بر روي سفال پخته شده پاشيده مي» كاري لعاب«ي  اصطالحي است در مرحله) 3
  . شود گفته مي» وئيتي بيسك مرحله«ها  بر روي لعاب و پخت و تثبيت آن) اغلب اكسيد عناصر فلزي(به قرارگيري مواد رنگي لعابي ) 4

  به چه معناست؟» زينتر شدن«اصطالح  -13
  .شوند هاي گرانولي تبديل مي به دانه» اسپري دراير«گردد كه در آن دوغاب سراميكي توسط دستگاه  اي اطالق مي به مرحله) 1
  .شوند گچي توليد مي هاي گري دوغابي در قالب شود كه در روش ريخته گفته مي» ميان تهي«گيري قطعات سراميكي  به شكل) 2
  .شود گفته مي) تبخير آب(قطعات سراميكي در حين خشك شدن » كوچك شدن«به ميزان ) 3
  .ي يكپارچه در اثر حرارت ي قطعات سراميكي، سپس ايجاد همجوشي در آن ذرات و توليد قطعه در ذرات تشكيل دهنده» ذوب سطحي«ايجاد ) 4

  .كنند اضافه مي.  . .براي بهبود خصوصيات گل سراميك به آن  -14
  بنتونيت) 4  خاك سفال) 3  خاك رس) 2  كائولن) 1

  شود؟ هايي براي عايق حرارتي و صوتي استفاده مي ي معدني در توليد كاشي و لوحه از كدام ماده - 15
  ورميكوليت  )4  پرليت  )3  ي معدني پوكه)  2  منيزيت  )1

  )63سراسري (  هاي مساجد چيست؟ دار در گنبد نقش كاشي لعاب -16

  .شود تر گنبد مي باعث زيبايي بيش) 2  .كند از نفوذ رطوبت جلوگيري مي )1
  ي موارد  همه) 4    . كند دوام گنبد را زياد مي) 3

 كاشي و سراميك
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  )81سراسري (  .كنيم اضافه مي. . .  ،در تهيه كاشي و سراميك براي باال بردن پالستيسيته -17
  آهن) 4  گچ) 3  بنتونيت) 2  ورميكوليت) 1

  )81آزاد (  شود؟ عاب روي نماي سراميك استفاده ميدر كدام صنعت سراميك از ل - 18
  نما سنگ) 4  آجري) 3  كاشي ) 2 بلوك رسي) 1

  )81آزاد (  علل استفاده از كاشي كف در آشپزخانه و حمام كدام است؟ -19
  پذيري و مقاومت در برابر ضربه رنگ) 2  ناپذيري و پايداري در برابر سرما و گرما رنگ) 1
  ناپذيري و مقاومت در برابر ضربه رنگ) 4  پذيري و گرما و رنگ ناپايداري در برابر سرما) 3

  )81آزاد (  مشخصات لعاب روي قطعات سراميكي كدام است؟ - 20
  .شود در دماي پخت اوليه پوشانده مي) 2  .شود لعاب به عنوان رنگ جذب آب مي) 1
  .پوششي دير گداز است) 4    .پوششي زودگداز است) 3

  )83سراسري (  م است؟ي لعاب سراميك كدا سازنده وادم -21
  سيليس، كائولن، ميكا) 2    سيليس، ميكا، آهك) 1
  كائولن، سيليس، فلدسپات) 4    كائولن، فلدسپات، آهك) 3

 )84سراسري (  شود؟ دست آوردن رنگ كرم تا حنايي، از كدام ماده استفاده مي سازي براي به در سراميك - 22

  نمك نقره) 4  نمك مس) 3  اكسيد مس) 2  اكسيد آهن) 1
  )87سراسري (  باشد؟ خصوصيات كدام ماده، مقاومت حرارتي، الكتريكي و تغيير شكل باال مياز  - 23

  اتيلن پلي) 4  چوب) P.V.C  3) 2  سراميك) 1
  )88سراسري (  :  سازهاي غير آلي، آن است كه سازي، حاصل استفاده از روان در سراميك - 24

  .برد اال ميميزان چسبندگي ماده را ب) 2  .سازد تر مي گيري را آسان قالب) 1
  .شود باعث ورورد قلياها به دوغاب مي) 4  .كند جلوگيري از تورم ماده مي) 3

 )90سراسري (  هاي كدر است؟  كدام ماده از اجزاي اصلي لعاب - 25

  اكسيد آهن) 4  زيركُنيا) 3  اكسيد قلع) 2  آلومينا) 1
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گيرد كه براي خنثي نمودن رنگ آن در سـفال و   ود ميرنگ به خ اي كم پس از پختن، رنگ كرم يا قهوه» خاك سفال«  »1«ي گزينه - 1
  .كنند استفاده مي» كائولن«هاي جديد، از  كنند، اما در روش به گل اضافه مي» اكسيد كروم«كاشي، مقدار بسيار جزيي 

  .آورند دست مي به» ليتيم«و » گل«هاي مقاوم در برابر آتش را، با تركيبي از  امروزه، گل  »4«ي گزينه - 2
ي  درجه 1100پخت كاشي، در دماي باالي . »بنتونيت«و » كائولن«، »خاك رس«: اند از ، عبارت»كاشي«ي  اوليهتركيبات 

  .گيرد گراد صورت مي سانتي
ي طوالني دارد و حتي در دوران قبل از اسالم و حتي قبل از ميالد نيز در ايـران   در ايران، سابقه» سازي كاشي«صنعت   »2«ي گزينه - 3

است پيدا شده » هخامنشيان«كه مربوط به كاخ » شوش«كاري ايران در  هايي از كاشي رواج داشته، به طوري كه نمونه
. اي در معمـاري سـنتي ايـران دارد    كاري، نقش ارزنده كاشي. باشد قبل از ميالد مي سال 400كه قدمت آن مربوط به

و پـس از آن در  » مسجد كبـود تبريـز  «قوينلو در  ي اين هنر از دوران تركمنان قره كننده مانند و خيره شاهكارهاي بي
مقـدس و منـاطق ديگـر     در مشهد» حرم حضرت امام رضا«در اصفهان و در » مسجد امام«و » ...ا مسجد شيخ لطف«

  .ايران برجاي مانده است
اي  منبسط شود و تودهC870تواند در دماي حدود است كه مي» سيليس«اي معدني و سفيد از جنس  ، ماده»پرليت«  »1«ي گزينه - 4

  .شود هايي به عنوان عايق حرارتي و صوتي توليد مي و لوحه» كاشي«از آن، . حجيم توليد كند
  .سراميك در برابر حرارت، رطوبت و فشار مقاوم است  »4«ي نهگزي - 5
كه يك نوع خاك رس سفيد پخت » كائولن«از » ظروف چيني«و همچنين » سراميك ساختماني«و » كاشي«ي  در تهيه  »2«ي گزينه - 6

  .شود است، استفاده مي
و » كاشي«زند و براي توليد و ساخت  هم ميزن است كه مخلوط آب و گل را به شكل دوغاب به  ، يك نوع هم»بلنجر«  »3«ي گزينه - 7

  .رود به كار مي» سفال«
هـاي   است كه به نسبت» بنتونيت«و » كائولن«معمولي، » رس خاك«، »سراميك«و » كاشي«ي مواد اوليه و مهم  عمده  »4«ي گزينه - 8

 »ي خـاك  سـيته پالستي«باعث افـزايش خاصـيت    ،»بنتونيت«. شوند معين براي توليد كاشي و سراميك، استفاده مي
  .شود مي

اسـت كـه بـه    » خاك رس معمولي، كائولن، بنتونيت و اكسـيد كـروم  «، »سراميك«و » كاشي«ي  ي اوليه ي ماده عمده  »1«ي گزينه - 9
. هاي سـنگ اسـت   ، بستري سيماني با دانه»موزاييك«. شوند هاي معين براي توليد هر دو محصول استفاده مي  نسبت

  .است »سيمان«همان  ،»پوزالن«
جـا   اي دارند، امكان جابـه  اند و ساختار پيچيده نجا كه از تركيبات عناصر فلزي و نافلزي تشكيل شده از آها،  سراميك  »4«ي گزينه -10

  .پذيري ندارند ها و در نتيجه انعطاف و شكل شدن اتم
  كائولن+ اكسيد كروم + بنتونيت + خاك رس = كاشي   »3«ي گزينه -11

  .اي گل كاشي است قهوه اكسيد كروم براي از بين بردن رنگ
جوشـي   شدن، در كوره پخته و در اثر هم گيري و خشك شود كه پس از شكل بيسكوئيت به قطعات سراميكي گفته مي  »2«ي گزينه -12

  .آيد درمي) مقاوم در برابر رطوبت(اي واحد و يكپارچه  صورت قطعه ي آن به ذرات تشكيل دهنده
  .شود هايي است كه در آن سفال خام به سفال پخته تبديل مي ترين پديده از مهم» زينتر شدن«  »4«ي گزينه -13
  .شود است و به گل كاشي اضافه مي) پذيري شكل( پالستيسيتهخاكي است كه داراي باالترين عدد بنتونيت   »4«ي گزينه -14
رارتـي و صـوتي   هـايي بـراي عـايق ح    كند كه در توليد كاشي و لوحه اي حجيم توليد مي پرليت در اثر حرارت، توده  »3«ي گزينه -15

  .شود استفاده مي
  . شود مي  گنبدپذيري در مقابل رطوبت آن هم باعث افزايش عمر شود و نفوذ رنگ و جالي آن موجب زيبايي مي  »4«ي گزينه -16
 .شود پذيري مي كاشي از نظر شكل  بهبود كيفيت گل است و باعث پالستيسيتهترين ميزان  داراي بيش »بنتونيت«  » 2«ي گزينه -17

 به دليل اهميت زيبايي در كاشي  »2«ي گزينه -18

 كاشي و سراميكهايي تستنامهپاسخ
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ست و در برابر اسيدها نيپذير  رنگ .مكانيكي داراي مقاومت زيادي است ي فشار و ضربه ،كاشي كف در برابر سائيدگي  »4«ي گزينه -19
 .و قلياها پايدار است

يابـد،   د بلكه استحكام ميشو شود ولي بدنه ذوب نمي پوششي زود گداز است كه در دماي پخت نهايي ذوب مي ،لعاب  »3«ي گزينه -20
 .ديگر هماهنگ باشند پخت نهايي قطعه بايد با يك  ي ذوب لعاب و درجه ي پس نقطه

 . شود و از نظر تركيب شبيه شيشه است لعاب پوششي زودگداز است كه در دماي پخت نهايي ذوب مي  »4«ي گزينه -21

  كائولن، سيليس، فلدسپات :سراميك ي اصلي لعاب سه ماده
 . سازد اگر اكسيد آهن را دو ظرفيتي فرض كنيم، رنگ كرم تا حنايي در سراميك مي  »1«ي گزينه -22

  .روند كار مي ي سبز به ، براي ساختن رنگ خانواده)طور كلي تركيبات مس به(اكسيد مس و نمك مس 
  .دوام و قوام خوبي ندارندزيرا كنند،  دانه تهيه نمي هاي نقره معموالً رنگ از نمك

 :ها ت سراميكخاصي  »1«ي گزينه -23

  پذير  شكل) 7عايق الكتريسيته ) 6پذير  رنگ) 5قابل شستشو ) 4ي ذوب باال  نقطه) 3ارزان ) 2سبك ) 1
رقيـب در صـنعت تبـديل     ي ذوب باال و مقاومت حرارتي و الكتريكي، امروزه به موادي بـي  ها با داشتن نقطه سراميك

گرمانرم هستند يعني در برابـر   ،پليمرهاي ترموپالستيك هستند ي كه هر دو از خانواده» 4«و » 2«هاي گزينه. اند شده
  .دهند حرارت مقاومتي ندارند و تغيير شكل مي

شود كـه ايـن    مانند سيليكات سديم و كربنات سديم استفاده مي) معدني(سازهاي غيرآلي  سازي از روان در سراميك  »4«ي گزينه -24
. شود اي قليايي محسوب مي به عنوان مثال، كربنات سديم خود ماده. شوند سازها باعث ورود قلياها به دوغاب مي روان

» فالكـس «اضافه كردن هر نـوع گـدازآور   . آوردن دماي ذوب است  ها پايين يكي از كارهاي مواد قليايي در سراميك
 .شود موجب كاهش ميزان تخلخل و جذب آب و نيز افزايش مقاومت جسم در برابر ضربه و فشار مي

باشد  لعاب كدر يا اپك با اكسيد قلع كه به رنگ سفيد يخي و مات مي. هاي كدر است كسيد قلع از اجزاي اصلي لعابا  »2«ي گزينه -25
  . شود ساخته مي

  .ذوب است آلومينا يا همان اكسيد آلومينيوم، كمك
  . آورد ي ذوب مواد را پايين مي اي گدازآور است و درجه اكسيد آهن، ماده

 




