
90درداخ-نجشدر آزمون ساص مواد وخهاينقد پرسش1

نگاه كلي* 

 و 256ي ت كنكور نبود در ايـن آزمـون تـست شـماره    سؤاالگذشته مشابه ي ت اين دوره در حد متوسط بود اما مثل دفعه  سؤاال
. ها وجود داشتنامه و تستتايپي زيادي در پاسخهاي  غلط بود، غلط246

:هاسؤالبررسي 
 مرحلـه دندانـه دادن و       2كلي رنگـرزي از     طور مربوط به بخش خواص مواد سنتي است به        سؤالاين  . صحيح است  2ي  نهزيگ-241

.شود ميرنگرزي تشكيل

شـود و روغـن كرچـك يـا      ميدادن استفادهانگور براي غلظتي البته در چاپ قلم كار كتيرا يا شيره    . صحيح است  1ي  گزينه-242
).اين تست هم مربوط به بخش خواص مواد سنتي است. (را داردها مانگليسيرين نقش حالل پيگ

)بخش خواص مواد سنتي(. صحيح است4ي گزينه-243

)خواص مواد سنتي. (شود ميكاري استفادهزا در معرقهمراه با مواد رنگاستر از پلي. صحيح است2ي زينهگ-244

هـا  فـشان پيرامـون آتـش   هاي  شدن مواد آهكي آب چشمه    نشينو سنگ از ته   گونيت هر د  اتراورتن و آر  . صحيح است  4گزينه  -245
)بخش سنگ و كاني (.اندشدهحاصل

)بخش رنگ و بتونه (. كدام استقيريهاي شد حالل رنگ مي بايدگفتهسؤالالبته در اين . صحيح است3ي گزينه-246

ار زياد در سيمان باشد آن را كند گير و رنـگ سـيمان را نيـز     ريك اگر به مقد   فاكسيد آهن يا اكسيد   . صحيح است  1ي  گزينه-247
)بخش مواد و مصالح ساختماني (.كند ميتيره

)رنگ و بتونهبخش  (.است، شفاف، ژله مانند و حاللش تينر فوري چوبي بتونه. صحيح است1ي گزينه-248

)بخش سنگ و كاني. (شود ميساييدهتالك با فشار دست . صحيح است2ي گزينه-249

)بخش فلزات(. صحيح است3ي گزينه-250

)بخش فلزات (. زيادي داردمقاومتها نيكل در برابر خوردگي. صحيح است3ي گزينه-251

)هابخش حالل (.نام ديگر اسيد اگزاليك جوهر شكر است. صحيح است2ي گزينه-252

)وب و مواد ساختمانيبخش چ(. صحيح است1ي گزينه-253

)بخش سنگ و كاني(.دارد مي دارد و با چاقو به راحتي خراش بر3سختي ي كلسيت درجه. صحيح است4ي گزينه-254

)بخش فلزات(. صحيح است3ي گزينه-255

)بخش فلزات (.ستهر دو تا اها چون در آلياژ لحيم سرب و قلع هر دو وجود دارد و در گزينه. غلط استسؤالپاسخ اين -256
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بخش . ( دارد5رسوبي اليه اليه هستند، عموماً داراي فسيل بوده و درجه سختي كم تر از   هاي  سنگ. صحيح است  4ي  گزينه-257
)سنگ و كاني

شود بيش تر آهكي است يعني از جـنس كربنـات كلـسيم           مي نمايي كه در ايران استفاده    هاي  سنگ. صحيح است  1ي  گزينه-258
)سنگ و كانيبخش  (.هستند

شوند كه سطح آجر در      مي اگر در خاك آجر باشند باعث     ) مثل سولفات منيزيم و كلسيم    (ها  سولفات. صحيح است  3ي  گزينه-259
)مواد و مصالح ساختمانيبخش . (تماس با آب سفيدك يا شوره بزنند

)مواد و مصالح ساختمانيبخش (.صحيح است2ي گزينه-260
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