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نگاه كلي* 

ت كنكور سراسري بود، يعنـي احتمـاالً ميـانگين     سؤاالت خواص مواد آزمون جامع دوم سنجش، مانند         سؤاالسطح  

شـود البتـه بـازهم       مـي   درصد هم زده باشند درصـد خـوبي محـسوب          30مانند كنكور پايين خواهدبود و كساني كه حتي         

ت سـؤاال  در مـورد شـيمي رنـگ نبـود بلكـه ايـن               251سـؤال .  شدي م ت ديده سؤاالنامه و   تايپي زيادي در پاسخ   هاي  غلط

ت بـود كـه در مـورد درس         سؤاالنامه  و اشكال بعدي در پاسخ    . مربوط به درس مباني هنرهاي تجسمي، قسمت رنگ است        

.صحيح را براي دانش آموز مشخص نكرده بودندي گزينهي خواص مواد شماره

:هابررسي سؤال

با توجه به ايـن كـه در   .  براي اسيد گيري از كاغذ بهتر است از منيزيوم استات استفاده شود         .ت صحيح اس  2 گزينه   -241

.شود به بخش كاغذ توجه كنند مي مربوط به كاغذ بود به دانش آموزان توصيهسؤال سه 89كنكور سراسري سال 

يند يك دست نيستند و از پـايين بـه   آ ميدستچاهي يا سنتي به هاي   آجرهايي كه در كوره    . صحيح است  3ي   گزينه -242

.پخته آجر جوش، آجر سبز، آجر بهي، آجر ابلق، آجر قرمز و آجر نيم:نداترتيباينبهباال

فاضالب و چاهـاي نمنـاك   هاي شود هم چنين در طوقه چيني چاه ميبه جاي سنگ مصرفها از آجر جوش در بعضي پي     

.وش داراي مقاومت مناسبي استشود آجر ج ميتربيشها و نيتراتها كه سولفات

آبـي در مقابـل     هـاي    مـالت  .شـوند  مي طوركلي به دو دسته آبي و هوايي تقسيم       بهها  مالت.  صحيح است  1ي   گزينه -243

هند ماننـد مـالت    مينرسد مقاومت خود را از دستها شوند و چنانچه آب و رطوبت به آن ميرطوبت و آب محكم و سفت 

.ان، با تارد و ساروجآهك، ماسه و سيمماسه و

.شود ميمالت ساروج كه امروزه مرسوم نيست از اختالط خاكستر، آهك، خاك رس، مقداري لويي و آب ساخته

بـراي  ) پالسـتيك، كـائوچو، رزيـن   (بـا مـصالح مـصنوعي    هـا  پوشدر حال حاضر انواع كف   .  صحيح است  2 گزينه   -244

جـاي سـراميك   اورتان نيز به اپوكسي و پلي  هاي  چنين پوشش شود هم  مي موزائيك استفاده جاي سراميك و    پوشش كف به  

 مزيت اين   .باشندرود كه بايد كف ضد فرسايش و مقاوم در برابر مواد شيميايي داشته             مي كارصنعتي به هاي  در ساختمان 

. و محافظت بسيار خوب از كف استسرعت باالي اجراها پوشش

. شـوند  مـي  روغنـي و آبـي نمكـي تقـسيم        هاي  كننده چوب به دو نوع محلول     فظتمواد محا .  صحيح است  4ي   گزينه -245

.شوند ميروغني شامل كروزوت و پنتاكلروفنلهاي كنندهمحافظت

دسـت سـنگ بـه    زغال ،و از تقطير قير   است  اي تيره   كننده چوبي بوده كه رنگش قهوه     ترين مواد محافظت  كروزوت از قديمي  

شستـشو اسـت و از    اين ماده غيرقابـل .دريايي ضد چوب، سمي است   هاي  و ديگر مزاحم  و حشرات   ها  آيد و براي قارچ   مي

در هـا  اي است كـه بـراي محافظـت چـوب          كروزوت تنها ماده   .شود و خاصيت تبخيرشوندگي آن كم است       نمي چوب خارج 

.رود ميدريا به كار

.  صحيح است3 گزينه -246
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پيكـان وجـود    ي  اي از جنس ابريشم بوده كه بر روي آن نقـش شـعله            چهدارايي يا ايكات پار   .  صحيح است  4 گزينه   -247

از هـايي  قـسمت ) ماسكه كـردن ( در بافت اين پارچه، نقش با رنگ ناپذيركردن     .شود مي  بافت اين پارچه در يزد انجام      .دارد

 در رنگـرزي  .شـود  مي معين از موم استفاده   هاي  دليل براي جلوگيري از نفوذ رنگ در مكان       همين به ،آيد مي وجودپارچه به 

.اسد استفاده شود تا موم آب نشوداين پارچه از مواد رنگزاي سرد ب

منظم كه با استفاده از مـواد گونـاگون ماننـد چـوب،     هاي خاتم تركيبي است از چند ضلعي  . صحيح است  3ي   گزينه -248

.شود ميكار يا آستر استفادهعنوان پايهمتر به ميلي1باً از چوبي به ضخامت تقري. شود ميفلز، استخوان، صدف ساخته

 خورشـيد  يآن را در مقابـل اشـعه  هـاي  از خصوصيات گياه نيل اين اسـت كـه اگـر بـرگ    . صحيح است1ي  گزينه -249

شـود كـه در    مـي  سـبز رنگـي از آن خـارج   يشود و اگر همان برگ را بـا دسـت خـرد كنيـد مـاده      ميداريد سفيد رنگ  نگه

از خـصوصيات نيـل طبيعـي ايـن اسـت كـه در آب حـل                .آيـد ميشود و به رنگ آبي در      مي جاورت هوا به سرعت اكسيد    م

.كند ميثيري ندارد ولي اسيدسولفوريك و اسيدنيتريك نيل را در خود حلأشود و مواد آلي مانند الكل و اتر در آن تنمي

.دهد مي افزايشالياف بلند استحكام چوب را. صحيح است3ي  گزينه-250

. صحيح است3ي  گزينه-251

طبيعي آلي حيواني است و از استخوان، پوست و مـازاد حيوانـات   هاي سريشم جزو چسب.صحيح است1ي   گزينه -252

تـوان از مـواد    مـي كنـد و بـراي رفـع بـوي بـد آن و جلـوگيري از فـساد آن                 نمي دارآيد اين چسب چوب را لكه      مي دستبه

شـود بـه آن      مـي  صـورت گـرم اسـتفاده     كلروفنات سديم استفاده كرد چون چسب سريـشم بـه         ه مانند تري  كنندضدعفوني

.گويند ميسريشم گرم

خورانـدن كليـشه     كليشه از مس باشد اسـيد مـوردنظر بـراي            در صنعت چاپ وقتي جنس    . صحيح است  4ي   گزينه -253

.پركلرورآهن است

ت نجيب است و در تيزآب سلطاني كه مخلوط اسيدنيتريك و اسـيدكلريدريك   طال جزو فلزا  . صحيح است  2ي   گزينه -254

.شود و مقاومت ندارد مياست حل

.شوند اين مواد نبايد شكننده باشند ميموادي هستند كه روي زمينه كشيدهها آستري. صحيح است2ي  گزينه-255

. صحيح است1ي  گزينه-256

شـود   مي متعددي براي تزئين و ساخت سفال استفاده      هاي  صنعت سفالگري روش  در هنر   .  صحيح است  3ي   گزينه -257

هـايي  نما ابتدا روي سفال نقش    نيك سايه هاست در تك  زدن آن شود لعاب  مي ين كه پس از پخت سفال استفاده      ئتنها روش تز  

.شود ميشود و سپس لعاب زده ميكنده يا برجسته

خـوردگي روي آن را بـا       م براي استحكام كمان خـود و جلـوگيري از تـرك           جنگجويان قدي . صحيح است  1ي   گزينه -258

دستروغن بزرك به  + روغن كمان از تركيب سندروس    . گويند مي پوشاندند به اين علت به آن روغن كمان        مي روغن كمان 

.تري داردشود، روغن بزرك بيش ميكردن قلمدان استفادهآيد در روغن كماني كه براقمي
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شان بـا هـم تفـاوت       و اندازه ها  كه از جهت عاج   (مختلف  هاي  كاري از سوهان  براي سوهان . صحيح است  1ي  ه گزين -259

.شود مياستفاده) دارند

. كه سبز رنگ استكندمياستيك توليد استات مس مس همراه با اسيد.  صحيح است4 گزينه -260
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