
91روردين ف-نجشدر آزمون ساص مواد وخهاينقد پرسش1

نگاه كلي* 

هـاي اماليـي   هـم غلـط   سنجش در درس خواص مواد متوسط بوده، و متاسفانه بـاز         1ت آزمون جامع    سؤاالطح  س

تيانـت  ← تيـان  250سـؤال بـود يـا در      رسـمي تايـپ شـده     غير←سـمي  كـه الكـل غير     248سـؤال شـد ماننـد     مـي ديده

ت در سـطح كنكـور   سـؤاال و ديگـر ايـن كـه نـوع     .  و جواب غلـط اسـت  سؤالكلي طور به254سؤال و يا مثالً   بودشدهتايپ

.نداردت سراسري را سؤاالپيچيدگي و سختي ه، نبودسراسري

)مبحث سنگ و كاني(. صحيح است1ي گزينه:241سؤال

گويند كه مي توان از آن يك       يشود كانه م  ي ناخالصي كه در طبيعت يافت مي      كانسنگ اسم ديگر سنگ معدن است، به ماده       

ي معـدني تمركـز دارنـد    كانسار همان معدن اسـت و بـه محلـي كـه در آن يـك يـا چنـد مـاده               . يا چند فلز را استخراج كرد     

. گويندمي

.شودنه در موقع استخراج گفته ميطلوب كانامبه مواد :كانك

)مبحث شيشه(. صحيح است3ي گزينه:242سؤال

 ايـن گـروه   .گيرنـد قرار مي هاي قليايي آهكي    نام شيشه اساس تركيب شيميايي، گروهي شيشه به     ها بر هبندي شيش دستهدر

ضـريب انبـساط حرارتـي آن بـاال،         . دهي آن آسان اسـت    هاست كه شكل  شيشهردترينترين و پركارب  ترين، ارزان از قديمي 

 اتومبيـل  ي، بطري، ليوان و شيشه)جام(پنجره يهمقاومت به شوك حرارتي آن پايين است از اين تركيب براي توليد شيش         

اكـسيد  (و ) كربنـات كلـسيم  (هـا  ها مشخص اسـت در تركيـب شـيميايي آن   كه از نام اين شيشه  طورهمان. شوداستفاده مي 

.ها سيليس استوجود دارد ماده اصلي تمام شيشه) سديم يا سودا

. صحيح است4ي گزينه:243سؤال

شـد بـه جـواب رسـيد چـون در      است با حـذف گزينـه نيـز مـي    شدهترين مايعات مطرح فراوانسؤالت كه در صور جاآناز

. ، گاز وجود دارد3 تا 1هاي گزينه

)مبحث سنگ و كاني(. صحيح است4ي گزينه:244سؤال

رف بـاقي   ظـ نام كـك در     در طرف در بسته حرارت دهند و گازهاي آن خارج شود جسم سياهي به             را  زغال سنگ   اگر  :كك

 مقاومـت  -4 سـاختمان يكنواخـت   -3 ارزش حرارتي ثابت -2 خواص ثابت -1سنگ از مزاياي كك نسبت به زغال  . ماندمي

. تر در برابر فشار در حالت گداخته استبيش

)مبحث نساجي(. صحيح است2ي گزينه:245سؤال

استر داراي سطحي صاف، بـدون   پليآوردنددست گليكول بهفتاليك و اتيلن بار از تركيب اسيد تري    استر را اولين  الياف پلي 

دندانه و سطح مقطع گرد است مقاومت زيادي در برابر حرارت دارد و وقتي در مدت خيلي زياد در معرض نور خورشـيد                       

.  اتاق مناسب استيدهد و از اين جهت براي پردهقرار گيرد مقاومتش را تا حدود كمي از دست مي
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)اپچمبحث شيمي (. صحيح است2ي گزينه:246سؤال

در اين روش لوح فلزي را از پـودر         . شودمستقيم در چاپ گود محسوب مي     هاي حكاكي غير  نما از روش  آكواتينت يا آبرنگ  

كـرده و سـپس     نظر را پيـاده   رددهند تا كلوفـون بـه سـطح فلـز بچـسبد، طـرح مـو               ميپوشانند و سپس حرارت   ون مي فكلو

.كنيمي ميكاراسيد

)هامبحث حالل(. صحيح است3ي گزينه:247سؤال

شود ولي قدرت آن به مراتب  محسوب مي و آلي  نام ديگر اسيد اگزاليك، جوهر شكر است اين اسيد جزو اسيدهاي ضعيف           

كـردن  رنـگ  بـي كند برايدار ميكه آب اكسيژنه چوب بلوط را لكه   جاييآنو از . تر است از اسيد استيك و اسيد فرميك بيش      

.شود از اسيد اگزاليك استفاده ميچوب بلوط

)هامبحث حالل(. صحيح است3ي گزينه:248سؤال

ون از تـ است و براي محافظـت تو الرطوبه رنگ، شربتي شكل و جاذب  گليسيرين نوعي ديگر از الكل هاست كه غيرسمي، بي        

. شدن و در مواد آرايشي و خميردندان كاربرد داردخشك

).مبحث كاني و فلز است(. صحيح است2ي گزينه:249سؤال

ها را تا چند متري سطح زمـين مـشخص كنـد بـراي آگـاهي از موقعيـت مـاده                  تواند وضعيت اليه  شه فقط مي  نو ترا چاهك  

عمـق از  كمهاي براي حفر گمانه. كنندي مكانيكي در خاك يا زمين حفر ميوسيلههايي قائم، بهمعدني در اعماق زياد سوراخ   

.  اين وسيله شبيه مته نجاري است.شودنام اوگر استفاده ميدستگاهي به

)مبحث خواص مواد سنتي(. صحيح است3ي گزينه:250سؤال

.شودكاري چوب استفاده مياي مركب از سوهان و اره است كه از آن براي مشبكمارپا وسيله

)مصالح ساختمانبخش مواد و (. صحيح است4ي گزينه:251سؤال

 وجود مقدار كمي سـنگ      .استدار   سولفات و تركيبات آهن    -4هك  آ-3 ماسه   -2 خاك رس    -1: آجر يمواد اوليه در تهيه   

تـر  چه مقدار آن از حـد مجـاز بـيش   زند ولي چناناي نميهك در خاك آجر باعث سفيدي رنگ آجر شده و به آجر صدمه            آ

. شودميشدن خاكي خميري كاهش درجهآور داشته و باعثباشد در خاك آجر نقش گداز

شـود،  پزد و به آهك زنده تبديل ميآهك مي ،  هاي درشت سنگ آهك در خشت بماند، در هنگام پخت آجر در كوره            اگر دانه 

لوئـك آ،تركانـد، بـه ايـن پديـده    را مـي كند و آجر شود، و باد ميفته مي كمكد و ش  شدن، آب مالت را مي    كه پس از مصرف   

. گويندمي

)مبحث چوب(. صحيح است4ي گزينه:252سؤال

برگ در هم اسـت و شـكل   برش عرضي در درخت سوزني برگ ساده، منظم و هندسي است ولي برش عرضي درخت پهن 

. ساني ندارندهم

)مبحث شيشه(. صحيح است1ي گزينه:253سؤال

. شودوي شيشه از آن استفاده مياي است كه در عمليات حرارتي خاص ر كوره،خانهگرم
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)مبحث قير و مواد نفتي(. غلط استسؤالاين :254سؤال

جوشـد و  هاي نفت خـامي كـه از زمـين مـي    آيد و قير معدني از روغندست ميچون قيرهاي خالص از پااليش نفت خام به      

ر تفـاوت قيرهـاي معـدني و قيرهـاي خـالص            آيد د دست مي ماند به جاي مي رود و قير آن بر    مواد آن به مرور از دست مي      

. و جواب غلط استسؤال پس كالً ،تر از قيرهاي معدني استتوان گفت كه روغن قيرهاي خالص بيشمي

)مبحث پليمر(. صحيح است1ي گزينه:255سؤال

كـه  گراد بـدون آن   يه سانت  درج 80كردن تا حدود    هاست اين گروه از پالستيك را با گرم       رمنها، گرما   نام ديگر ترموپالست  

. نامنـد پذير در اثر حرارت مـي الستيك يعني شكلپها را ترمودليل است كه آنهمينبه. توان تغيير فرم دارد سخت شوند مي  

. اين مواد عايق الكتريكي خوبي نيز هستند

)مبحث مواد و مصالح ساختمان(. صحيح است1ي گزينه:256سؤال

. هم متصل ساختر و اتصاالت فلزي و يا چسب بهتوان با پيچ و مهها را ميپالستيك

)مبحث مواد و مصالح ساختمان(. صحيح است1ي گزينه:257سؤال

. شودميكار بردهكردن سطوح، خصوص نماهاي ساختماني بهند بالست يا ماسه پاشي براي تميزدستگاه س

)مبحث بتونه و رنگ(. صحيح است3ي گزينه:258سؤال

است كه نيل رنگ آبي از  اشاره شدهبه نيل تشريحي سنجش  ينامهآيد كه در پاسخ   دست مي نگ آبي سير به   از گل وسمه ر   

.متفاوت استآيد و با وسمهدست ميبرگش به

)مبحث رنگ و بتونه(. صحيح است4ي گزينه:259سؤال

)مبحث مواد و مصالح ساختمان(. صحيح است2ي گزينه:260سؤال

هـا سـبب   رنگ اسـت ولـي ناخالـصي   دار كلسيم است سنگ گچ خالص بلوري و بيچ يا ژيپس از جنس سولفات آب     گسنگ

كانسار گـچ از  . كندرا زرد روشن ميآن زغال آن را خاكستري، هيدروكسيد آهن   ودوجشود براي مثال  تغيير رنگ آن مي   

.شود پس در مناطق خشك يافت ميشودتبخير آب دريا تشكيل مي
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