
  راحي صحنه دانشگاه تهرانط 91كنكور  63رتبه  اميرعلي كريميان- 99كنكور - خواص مواد

  1گزينه -241

  كاغذ

  شود.  از ژالتين به عنوان پركننده، جهت پركردن منافذ ريز كاغذ استفاده مي

  3گزينه  -242

  سازشناسي

- پوست: پوست گاو- ي توت، گردو كاسه: چوب يكپارچه ي نوبان: جنس و مواد به كار رفته در ساختمان تمبيره

  مضراب: شاخ گاو-خَرَك و اضالع: چوب- ي فلزي سيمگير: ميخ و حلقه-ي بز اسب، روده ي وتَرها: روده

  .اي) است ي سازهاي زهي مضرابي (زخمه از خانواده  ي نوبان تمبيره

  4گزينه -243

  چاپ سنتي - صنايع دستي

از روغن كرچك استفاده  رنگ ايجاد غلظت مناسب و جذب بهترهاي مصرفي چاپ قلمكار، به منظور  در رنگ

  شود تا تا نقش هاي ايجاد شده بر روي پارچه پخش نشوند. مي
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  3گزينه -245

  چاپ دستي

  چاپ با استفاده از كليشه ساخته شده با روش تكه چسباني (كوالژ) است.

  3گزينه -246

  گچ-مواد و مصالح ساختماني
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اين سنگ آسياب (پودر) شود ميلي به تركيب شدن با  سنگ گچ، سولفات كلسيم با دو مولكول آب است كه اگر 

اش تبخير شده و با آب  پزند تا بخشي يا همه آب شيميايي دهند (مي آب ندارد، بنابراين سنگ گچ را حرارت مي

  ميل تركيبي پيدا كند.

  2گزينه -247

  چاپ دستي

هاي ديگر دهند. نامر مياز وسايل چاپ سيلك كه با آن رنگ را از توري عبو ) :Squeegeeاسكوييجي (

  لت و ليسه است.آن : تيغه، پارو، راكل راك

  4گزينه -248

  چاپ

  شود.هاي فلزي از پودر مل و آب استفاده ميبراي چربي زدايي كليشه

  3گزينه -249

  عكاسي

  هاي عكاسي هستند. داروهاي متول و هيدركينون از عوامل اصلي ظهور در فيلم

  4گزينه -250

  پنبه- نساجيالياف 

 شود. درصد حل مي75با غلظت  اسيد سولفوريك پنبه در

  1گزينه -251

  چاپ سنتي- صنايع دستي

پذيري و ثبوت رنگ در دهند تا قدرت رنگپارچه را در محلول زاج سفيد قرار ميدر عمل دندانه كردن، 

  آن افزايش يابد.
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  4گزينه -252

  گچ-مواد و مصالح ساختماني

كند تا در اين نواحي ترك خوردگي و  ها گود مي ها و قرنيز اندود گچ را در لبه چارچوبچفت شياري است كه 

  كاري نمايان نشود. نماي نامناسب نازك

  

  2گزينه -253

از جمله خصوصيات شبيه به از نظر خواص فيزيكي، نزديك ترين ليف مصنوعي به الياف پشم، آكرليك است. 

ي و گرمي اشاره كرد كه از اين رو، در توليد پليور، ژاكت، شال گردن و... از توان به نرم پشم در الياف آكرليك مي

  شود. اين الياف استفاده مي

  3گزينه -254

  چسب

  شود. هاي ترموپالستيكي براي ضد آب (المينه) كردن كاغذ استفاده مي از چسب

  4گزينه  -255

  كاغذ ديواري-مواد و مصالح ساختماني

ها انبساط  شود تا كاغذ دهند) تا به اصطالح نرم شوند.اين عمل موجب مي (استراحت ميكنند  كاغذها را رها مي

  پيدا كرده و هنگام نصب چروكيده يا حباب دار نشوند.

  4گزينه -256

  دباغي

  شود. در دباغي به روش معدني، از انواع فلزات كروم و آلومينيوم استفاده مي

  2گزينه -257
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  فلزات

  شود . آلياژي است كه از فلزاتي همچون مس،نيكل و روي ساخته ميورشو يا نقره آلماني 

  1گزينه -258

  سازشناسي

  هاي تاك (بهترين چوب)، بيد، چنار، نارنج و به ندرت گردو است. بدنه (قاب) دف از جنس چوب 

  1گزينه -259

  فلز

  شود. گفته مي »سيماب«به جيوه مايع در اصالح 
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