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 36ف آیذ.ص ................... تِ دػت هیهَاد ٍ ٍػایل ا ًیاص تشای تْیِ تؼیاسی اصهادُ اٍلیِ هَسد  -1

 هؼادى

 37ٍ  36ؿَد؟ فهی یافت چیضی چِ ّاهؼذى دس -2

 هثل آّي، هغ، طال، آلَهیٌین ٍ گچ ٍ ... ًیاص هَسد اٍلیِ هادُ

 36ؿَد؟ فهی یافت طثیؼت دس هَاد ایي ّوِ آیا ٍ ؿَدهی اػتفادُ هَادی چِ اص پل اتَهثیل، ػاختي دس -3

 ٍ داسد ٍجَد طثیؼت دس تشخی کِ ؿَدهی اػتفادُ آلَهیٌین ؿیـِ، تتي، پالػتیک، آّي، هثل گًَاگَى هَاد اص

 .ؿًَذهی ػاختِ اًؼاى تَػط تشخی

 37ف آیٌذ.............. اص صهیي تِ دػت هیّا تِ طَس ......تش آىَس ...................... ٍ تیؾتؼذاد اًذکی اص هَاد تِ ط -4

 غیش هؼتقین –هؼتقین 

 37ف داسًذ؟ ٍجَد كَست کذام تِ هؼادى دس ها ًیاص هَسد هَاد -5

 خالق كَست تِ (الف

 ب: جَاب                                          تشکیة كَست تِ (ب



 37ف ؿَد؟ّي دس هؼادى تِ چِ كَستی یافت هیػٌلش آ -6

 ّای آّيتِ كَست تشکیة

 37ف د چیؼت؟ای هْن آّي کِ دس هؼادى ٍجَد داسّیکی اص تشکیة -7

 ّای آّياکؼیذ

 37ف اًذ..................... تِ ّن هتللّای .................. ٍ دس ػاختاس  اکؼیذّای آّي اتن -8

 يآّ –اکؼیظى 

 37ف تشای دػتیاتی تِ فلض آّي چِ تغییشی تایذ دس ػاختاس اکؼیذ آّي كَست گیشد؟ -9

 ٌذ.ّای آّي جذا کٌّای اکؼیظى اص اتنتایذ اتن

 37ف ؿَد؟هی اًجام تغییشات اص گشٍُ کذام طی آّي اکؼیذّای اص اکؼیظى کشدى جذا -11

 ؿیویایی تغییشات (الف

 الف                                                                    فیضیکی تغییشات( ب

 دٌّذ؟ؼیظى اص آّي چِ فشایٌذی اًجام هیّای اکتشای جذا کشدى اتن -11

 دٌّذ.هخلَف حشاست هیّای تِ ّوشاُ کشتي ٍ ػٌگ آّک دس کَسُسا  ػٌگ هؼذى آّي

 38ف ؿًَذ.................. اص آى خاسج هیّای اکؼیظى جذا ؿذُ اص ػٌگ هؼذى تِ كَست ...اتن -12

 اکؼیذدیکشتي

  38کٌیذ. ف تیاى خالكِ طَس تِ سا آّي )اػتخشاج( تَلیذ هشاحل -13

 ػٌگ آّي، اص اکؼیظى ّایاتن کشدى جذا تشای ٍ کٌٌذهی خشد ٍ کشدُ خالق سا آى آّي، ػٌگ اػتخشاج اص پغ

 ّایاتن ػول، ایي اثش دس. دٌّذهی حشاست هخلَف ّایکَسُ دس آّک ٍ (کُک صغال) کشتي ّوشاُ تِ سا هؼذى

 .دؿَهی خاسج اکؼیذدیکشتي كَست تِ ٍ ؿذُ جذا هؼذى ػٌگ اص اکؼیظى

 



 38ف کٌٌذ؟ي اص ػٌگ آّي تِ آى آّک اضافِ هیچشا تشای تَلیذ آّ -14

  کٌذ.دّذ پغ هلشف اًشطی سا کن هیسا کاّؾ هی چَى آّک ًقطِ رٍب، ػٌگ آّي

 تـکیل سا ػشتاسُ یا خاکؼتش ّاًاخاللی تا آّک ػٌگ ٍاکٌؾ کٌذهی کوک ّاًاخاللی صدٍدى تِ آّک ػٌگ

 تِ ؿذى اکؼیذ اص سا فلض ٍ اػت ؿٌاٍس ؿذُ رٍب آّي سٍی کِ اػت ػلیکات کلؼین ػوذتا ػشتاسُ دّذهی

 تـکیل کَسُ تِ دس جذاگاًِ الیِ دٍ ٍ ؿًَذًوی هخلَط ّن تا ػشتاسُ ٍ آّي کٌذهی حفظ ٍسٍدی َّای ٍػیلِ

 .دٌّذهی

 38ف .هاًذ.......... ، دس تِ کَسُ تاقی هیتِ حالت ...........فلض آّي  -15

 هزاب

 38فتْیِ آّي اص اکؼیذّای آّي سا تٌَیؼیذ؟  (اسیًَؿت) هؼادلِ -16

 

 آّي اکؼیذّای + کشتي                  گشها                      اکؼیذ     دی کشتي + آّي فلض

 .کٌیذ کاهل سا صیش ٍاکٌؾ)

 آّي( اکؼیذّای + ................                  + .....................                               گشها  آّي فلض

 

 39ف کٌذ؟هیاًؼاى اص چِ هَادی تشای ػاختي ػش پٌاُ اػتفادُ  -17

 ، خاک، ٍ ...هَاد طثیؼی گًَاگًَی هاًٌذ چَب، ػٌگ

 39ف کٌذ؟ٌاُ اص چِ هٌاتؼی تْشُ تشداسی هیاًؼاى تشای ػاختي ػش پ -18

 .گیاّاى ٍ ..  -جاًَساى  –هؼادى  –ّا جٌگل

 39ف ّای طثیؼی تا گزؿت صهاى تغییش کشدُ اػت.تشداسی اًؼاى اص اًذٍختِ.................... تْشُ. ٍ ................ -19

 ًَع ٍ هیضاى

اػتحکام .................. داسًذ ٍ دس تشاتش ................. اص هقاٍهت  ،ی هؼکًَی ػاختِ ؿذُ تا هَاد جذیذّاخاًِ -21

 41ف تاالتشی تش خَسداس ّؼتٌذ.

 صهیي لشصُ -تشی تیؾ



 41ف ؿَد چیؼت؟ّا اػتفادُ هیٍ تشجّای هؼکًَی هَادی کِ اهشٍصُ تشای ػاختي خاًِتشیي یکی اص هْن -21

 تتي

 41ف تتي اص چِ هَادی تـکیل ؿذُ اػت ٍ ٍیظگی آى چیؼت؟ -22

 تتي هخلَطی اص ػیواى ٍ آب  ٍ هاػِ اػت ٍ اػتحکام صیادی داسد.

 41ف ػیواى چیؼت؟ -23

 هخلَطی اص آّک ٍ خاک سع

 41فتشًذ؟ ّا تکاس هیّا ٍ هشغذاسیکٌٌذُ دس ٍسٍدی اػتخشّا، گاٍداسیای سا  تِ ػٌَاى ضذ ػفًَی چِ هادُ -24

 هخلَط آب ٍ آّک

 41ف تشًذ.تِ کاس هیٍ .................. ........... ................... ، ....... ........ دسآب ٍ آّک سا تِ ػٌَاى ..........هخلَط  -25

 ّاهشغذاسی –ّا گاٍداسی –ّا ٍسٍدی اػتخش –ضذ ػفًَی کٌٌذُ 

 41ف چٌذ هَسد اص کاستشدّای تتي سا تٌَیؼیذ؟ -26

 سٍد.، ػذ ٍ تًَل تِ کاس هیّادس ػاخت ػاختواى

 43ف هادُ اٍلیِ تَلیذ کاسد ٍ چٌگال چیؼت؟ -27

 ػٌگ هؼذى آّي

 43ف اًذ؟ػاختِ ؿذُای ظشٍف چیٌی اص چِ هادُ -28

 خاک سع

 43ف ای چیؼت؟هادُ اٍلیِ ظشٍف ؿیـِ -29

 هاػِ

 43ف دٌّذ؟چِ تغییشاتی سٍی خاک سع اًجام هیتشای تْیِ ظشٍف ػفالی ٍ چیٌی  -31

 پختي ٍ لؼاب دادى –ؿکل دادى تِ خویش  –تْیِ گل کَصُ گشی 



 43ف تگیشین آخشیي هشحلِ چیؼت؟ دس ًظشاگش هشاحل تْیِ ظشٍف ػفالی ٍ چیٌی سا تِ كَست صیش  -31

 

 گشی کَصُ گل تْیِ                     خویش تِ دادى ؿکل  ؟ ؟                                           

 

 دادى لؼاب ٍ پختي

 .دٌّذهی اًجام سع خاک سٍی سا تغییشاتی چِ ػفالی ظشٍف تْیِ )تشای

    ) 

 43ف ؿَد؟اص چِ هَادی اػتفادُ هی الی سًگیتشای تَلیذ ظشٍف ػف -32

 ، هغ ٍ ...اکؼیذ فلضّای هختلفی هاًٌذ : آّي، کشٍم

 43ف داسد؟ گشیکَصُ لؼاب، تش تاثیشی چِ کشٍم اکؼیذ -33

 .گشددهی ػثض سًگ تا ظشٍفی تَلیذ ػثة لؼاب، تِ کشٍم اکؼیذ افضٍدى

 43ف کٌٌذ؟ؿیـِ سا چگًَِ تْیِ هی -34

تا تِ خویش ؿیـِ تثذیل ؿَد ػپغ دٌّذ ُ تا هَاد ؿیویایی هختلف گشها هیّوشاتشای تْیِ ؿیـِ هاػِ سا 

 آٍسًذ.هـخق دس هیّای سیضًذ ٍ تِ ؿکلّای دلخَاُ هیخویش ؿیـِ سا دس قالة

 43ف ؿَد؟اد ؿیویایی دیگش چِ چیضی حاكل هیدس هشاحل تْیِ ؿیـِ تا گشها دادى هاػِ ّوشاُ تا هَ -35

 خویش ؿیـِ

اص طثق پیؾ تیٌی داًـوٌذاى اگش اًؼاى تا ّویي سًٍذ هٌاتغ سا هلشف کٌذ تا چٌذ ػال دیگش تؼیاسی  -36

 سػذ؟هٌاتغ ؿٌاختِ ؿذُ تِ پایاى هی

 كذ ػال

 ّای هحافظت اص هٌاتغ طثیؼی چیؼت؟ساُ -37

 هلشف دٍتاسُ –تاص یافت  –کاّؾ هلشف 



 تاص یافت هَاد چِ هضایایی داسد؟ -38

 هٌاتغ طثیؼی ٍ کاّؾ آلَدگی هحیط صیؼتکاّؾ هلشف 

 45اص هٌاتغ طثیؼی اػت؟ ف ّش یک اص هَاسد صیش ًـاًگش کذام سٍؽ هحافظت -39

 ای ػغ ٍ تشؿی تشای ًگْذاسی حثَتاتالف( اػتفادُ اص ظشٍف ؿیـِ

 هلشف دٍتاسُ

 ب( اػتفادُ اص صًثیل تشای خشیذ هیَُ

 کاّؾ هلشف

 ّای حاكل.دٍتاسُ اص ؿوؾخشاب ٍ اػتفادُ ضی ّا ٍ ظشٍف فلج( رٍب قَطی

 تاصیافت.

کٌین کذام سٍؽ ٍقتی اص تاقیواًذُ دفتشّای ػال گزؿتِ خَد، دس ػال تحلیلی جذیذ اػتفادُ هی -41

 کٌین؟افظت اص هٌاتغ طثیؼی سا سػایت هیهح
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