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 از معدن تا خانه  : 5فصل 

 .تعذاد اًذکی اص هَاد تِ طَس هؼتقین ٍ تیشتش آًْا تِ طَس غیش هؼتقین اص صهیي تِ دػت هی آیٌذ  : ًکتِ

هَاد اٍلیِ هَسد ًیاص تشای تْیِ تؼیاسی اص ٍػایل اص هعادى هختلف هخل هعادى آّي ، هغ ، طال ، آلَهیٌیَم ، گچ : ًکتِ 

 .تِ دػت هی آیذ . ... ، رغال ػٌگ 

 .دس هعادى هَاد هعوَالً تِ طَست تشکیة ٍجَد داسًذ  : ًکتِ

 عٌظش آّي تِ چِ طَست دس هعادى آّي ٍجَد داسد ؟ عٌظش آّي دس هعادى تِ طَست تشکیة ّای آّي یافت هی .1

دس ایي اکؼیذ ّا ، اتن ّای آّي .  اکؼیذّای آّي اص تشکیة ّای هْن آّي ّؼتٌذ کِ دس ایي هعادى ٍجَد داسًذ . شَد 

 . ٍ اکؼیظى تا ّن پیًَذ دادُ هی شًَذ 

 . هٌظَس اص اکؼیذ یک عٌظش ، پیًَذ اتن ّای اکؼیظى تا آى عٌظش اػت : ًکتِ 

 تشای دػتیاتی تِ فلض آّي اص ػٌگ آّي چِ تایذ کشد ؟ تشای دػتیاتی تِ فلض آّي ، تایذ اتن ّای اکؼیظى سا اص .2

الثتِ ایي جذا کشدى کاس آػاًی ًیؼت ٍ شاهل یک تغییش شیویایی اػت کِ تا طشف اًشطی . اکؼیذّای آّي جذا ًوَد 

 .صیادی ّوشاُ اػت 

شٌاػایی هعذى ٍ تیشٍى آٍسدى ػٌگ هعذى اص دل  ( چِ هشاحلی تشای تْیِ آّي اص ػٌگ هعذى تایذ اًجام گشدد؟ الف .3

گشها دادى هخلَط ػٌگ آّک ، کشتي ٍ آّک دس ( خالض ػاصی ػٌگ هعذى ـ ج  (صهیي ٍ اًتقال آى تِ کاسخاًِ ـ ب 

 تَلیذ ٍسقِ ّای فلض آّي (کَسُ ـ ت 

 چگًَِ اتن ّای اکؼیظى هَجَد دس اکؼیذ آّي سا تشای خالض ػاصی آّي ، جذا هی کٌٌذ ؟ تشای جذا کشدى اتن ّای .4

دس احش ایي عول ، اتن . دس کَسُ ّای هخظَص حشاست هی دٌّذ  (رغال کُک )اکؼیظى ، ػٌگ هعذى سا تِ ّوشاُ کشتي 

دس ًتیجِ فلض آّي تِ حالت هزاب . ّای اکؼیظى اص ػٌگ هعذى جذا شذُ ٍ تِ طَست کشتي دی اکؼیذ خاسد هی شًَذ 

 . دس تِ کَسُ تاقی هی هاًذ 

 .  تغییش شیویایی الصم تشای تذػت آهذى آّي اص اکؼیذ آّي سا تٌَیؼیذ .5

 اکؼیذ آّي  + (رغال کُک )                   کشتي  کشتي دی اکؼیذ+ فلض آّي 

چشا اص آّي خالض تشای ػاخت ٍػایل فلضی اػتفادُ ًوی شَد ؟ صیشا آّي خالض تقشیثاَ ًشم اػت تِ طَسی کِ هی  . 6

 . ّوچٌیي تِ ػشعت صًگ هی صًذ ٍ دس احش فشاس خن هی شَد . تَاى تا ًاخي سٍی آى خط اًذاخت 
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دس ػاخت لَاصم آشپضخاًِ هخل کاسد ٍ چٌگال اص کذام آلیاط آّي اػتفادُ هی شَد ؟ چشا ؟ اص آلیاط آّي صًگ ًضى . 7

صیشا ایي آلیاط تش خالف خَد آّي دس تشاتش . کِ اص تشکیة فلض آّي تا فلضّای ًیکل ٍ کشٍم تِ دػت هی آیذ   (اػتیل)

 .  صًگ صدى هقاٍم اػت 

دس ػاخت تیشآّي ، ٍ تذًِ خَدسٍّا اص کذام آلیاط آّي اػتفادُ هی شَد ؟ چشا ؟ اص آلیاطّایی کِ دس تشکیثشاى  تِ  . 8

 .صیشا ایي آلیاط ّا تؼیاس ػخت ٍ هحکن تش اص خَد آّي ّؼتٌذ . آّي کشتي اضافِ شذُ اػت  هخل چذى ٍ فَالد 

 .کشتي تِ کاس سفتِ اػت  % 5/2ٍ دس آلیاط فَالد حذٍد  % 4دس آلیاط چذى حذٍد : ًکتِ 

 تتي چیؼت ٍ چگًَِ تْیِ هی شَد ؟ تتي یکی اص هَادی اػت کِ اهشٍصُ تشای ػاختي خاًِ ّای هؼکًَی ٍ تشد ّا .9

 . تتي هخلَطی اص ػیواى ، هاػِ ٍ آب اػت ٍ اػتحکام صیادی داسد . اػتفادُ هی شَد 

دس ػاختي خاًِ ّای هؼکًَی ػثة هی شَد کِ ٌّگام تشٍص حَادث  (تتي آسهِ  )اػتفادُ ّوضهاى اص فَالد ٍ تتي  : ًکتِ

 . طثیعی ، آػیة کوتشی تِ ها ٍاسد شَد 

ػذ ػاصی ـ پل ػاصی ـ لَلِ ّای فاضالب ـ کاًال ّای آب ـ هٌثع آب ٍ . تشخی اص کاستشد ّای تتي سا تٌَیؼیذ . 10

 ػاختواى ػاصی

 هادُ اٍلیِ تشای ػاخت ػیواى چیؼت ٍ چگًَِ تْیِ هی شَد ؟ هادُ ی اٍلیِ ػیواى ، آّک اػت کِ دس طثیعت .11

ػیواى هخلَطی اص آّک ٍ خاک سع . یافت ًوی شَد تلکِ آى سا اص ػٌگ آّک هَجَد دس طثیعت تِ دػت هی آٍسًذ 

 . اػت 

. تشای تْیِ ػیواى اتتذا ػٌگ آّک سا حشاست هی دٌّذ تا تِ آّک تثذیل شَد. هشاحل تْیِ ػیواى سا تَضیح دّیذ. 12

 .ػپغ آّک حاطل سا تا خاک سع هخلَط هی کٌٌذ کِ حاطل آى تْیِ ػیواى اػت 

 .ٍاکٌش ّای شیویایی الصم تشای تْیِ ػیواى سا تٌَیؼیذ . 13

  (کشتٌات کلؼین )کشتي دی اکؼیذ                   ػٌگ آّک  + (کلؼین اکؼیذ  )آّک 

 آّک +          ػیواى                 سع 

 .هخلَط آب ٍ آّک سا تِ عٌَاى ضذعفًَی کٌٌذُ دس ٍسٍدی اػتخشّا ، گاٍداسی ّا ٍ هشغذاسی تِ کاس هی تشًذ : ًکتِ 

 .هادُ اٍلیِ ٍػایل صیش سا تٌَیؼیذ . 14

 خاک سع: ظشٍف ػفالی ٍ چیٌی ( ػٌگ هعذى آّي                  ب : کاسد ٍ چٌگال  (الف 

 هاػِ : ظشٍف شیشِ ای  (ج 
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تْیِ گل کَصُ گشی ـ  ( تشای تْیِ ظشٍف ػفالی ٍ چیٌی چِ تغییشاتی الصم اػت دس خاک سع طَست پزیشد ؟ الف .15

 پختي ٍ لعاب دادى ( شکل دادى تِ خویش ـ ج  (ب 

ایي لعاب شاهل گشد تؼیاس ًشهی اص . تشای جلَگیشی اص ًفَر آب تِ ظشٍف ػفالی سٍی آى ّا سا لعاب هی دٌّذ : ًکتِ 

دس ایي حالت تِ ٌّگام پختي ظشٍف دس کَسُ ایي گشد رٍب هی شَد ٍ الیِ ای ضذ آب سٍی ػطح ظشف . شیشِ اػت 

 . تِ ٍجَد هی آیذ 

، کشٍم  (تشای سًگ لعاب قَُْ ای ٍ صسد  )دس تَلیذ ظشٍف ػفالی سًگی اص اکؼیذّای فلضّای هختلفی هاًٌذ آّي : ًکتِ 

تشای )، کثالت  (تشای سًگ لعاب قشهض یاقَتی )، طال  (تشای سًگ لعاب ػثض ٍ قشهض )، هغ  (تشای سًگ لعاب ػثض )

 ..اػتفادُ هی کٌٌذ ... ٍ  (سًگ لعاب آتی 

تشای تْیِ شیشِ هاػِ سا تا افضٍدى هَاد شیویایی هختلف گشها هی .  هشاحل تْیِ شیشِ سا هختظشاَ تَضیح دّیذ .16

ػپغ خویش شیشِ دس قالة ّای دلخَاُ هی سیضًذ ٍ شکل ّای هشخض دس هی . دٌّذ تا تِ خویش شیشِ تثذیل شَد 

 .آٍسًذ 

 آّک + ػذین کشتٌات + شیشِ                  هاػِ .                                    ٍاکٌش تْیِ شیشِ سا تٌَیؼیذ . 17

پیش تیٌی داًشوٌذاى ًشاى هی دّذ کِ اگش اًؼاى تا ّویي سًٍذ هٌاتع سا هظشف کٌذ تا طذ ػال دیگش تؼیاسی  : ًکتِ

  .اص هٌاتع شٌاختِ شذُ تِ پایاى خَاٌّذ سػیذ 

 .تشخی اص ساُ ّای حفاظت اص هحیط صیؼت سا ًام تشدُ ٍ تٌَیؼیذ چگًَِ تاعج هحافظت اص هٌاتع طثیعی هی شًَذ . 18

دس طَستی کِ اص هٌاتع تِ حذ ًیاص اػتفادُ شَد ٍ ّوچٌیي اص ٍػایلی اػتفادُ : کاّش هظشف  یا طشفِ جَیی  (الف 

 . شَد کِ تاعج کاّش هظشف هٌاتع گشدد دس اػتفادُ اص هٌاتع طثیعی جذیذ طشفِ جَیی هی شَد 

تا تفکیک ضایعات ٍ  صتالِ ّا اص ّن ٍ اًتقال آى ّا تِ کاسخاًِ ّای تاصیافت هی تَاى فشایٌذ عول آٍسدى : تاصیافت  (ب 

هَاد هظشف شذُ سا تِ گًَِ ای کِ دٍتاسُ قاتل اػتفادُ شًَذ سا هْیا کشد  ٍ تِ ایي تشتیة دس اػتفادُ اص هٌاتع طشفِ 

 .جَیی ًوَد 

دس طَست اهکاى تا تعویش ٍ اطالح ٍػایل ، اص آى ّا هجذداً اػتفادُ شَد تا هٌاتع ( : تعویشکشدى ) هظشف دٍتاسُ  (ج 

 . اٍلیِ ی کوتشی تشای ٍسٍد تِ چشخِ تَلیذ اػتفادُ گشدًذ 
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