
 امیرعلی کریمیان - 1399 ر هنرکنکو-خواص موادپاسخ تشریحی درس 

 1گزینه -241

 کاغذ

 شود.  از ژالتین به عنوان پرکننده، جهت پرکردن منافذ ریز کاغذ استفاده می

 3گزینه  -242

 سازشناسی

پوست: پوست -ی توت، گردو کاسه: چوب یکپارچه ی نوبان: جنس و مواد به کار رفته در ساختمان تمبیره

 مضراب: شاخ گاو-خَرَک و اضالع: چوب-ی فلزی سیمگیر: میخ و حلقه-ی بُز اسب، روده ی وَتَرها: روده-گاو

 .ای( است ی سازهای زهی مضرابی )زخمه از خانواده  ی نوبان تمبیره

 2گزینه -243

 چاپ سنتی -صنایع دستی

از روغن کرچک استفاده  رنگ جلوگیری از زود خشک شدنهای مصرفی چاپ قلمکار، به منظور  در رنگ

 شود. می

 1گزینه -244

 رنگرزی سنتی -صنایع دستی

شود، لذا در رنگرزی سنتی از آن استفاده  پوستِ خارجی گیاه روناس موجب کدر شدن رنگِ نهایی می

 شود. نمی

 3گزینه -245

 چاپ دستی

 چاپ با استفاده از کلیشه ساخته شده با روش تکه چسبانی )کوالژ( است.

 3گزینه -246
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 گچ-مواد و مصالح ساختمانی

سنگ گچ، سولفات کلسیم با دو مولکول آب است که اگر این سنگ آسیاب )پودر( شود میلی به ترکیب 

اش تبخیر  پزند تا بخشی یا همه آب شیمیایی دهند )می شدن با  آب ندارد، بنابراین سنگ گچ را حرارت می

 شده و با آب میل ترکیبی پیدا کند.

 2گزینه -247

 چاپ دستی

های دهند. ناماز وسایل چاپ سیلک که با آن رنگ را از توری عبور می ( :Squeegeeاسکوییجی )

 لِت و لیسه است.دیگر آن : تیغه، پارو، راکِل راک

 4گزینه -248

 چاپ

 شود.های فلزی از پودر مل و آب استفاده میبرای چربی زدایی کلیشه

 3گزینه -249

 عکاسی

 های عکاسی هستند. متول و هیدرکینون از عوامل اصلی ظهور در فیلم داروهای

 4گزینه -250

 پنبه-الیاف نساجی

 شود. درصد حل می75با غلظت  اسید سولفوریک پنبه در

 1گزینه -251

 چاپ سنتی-صنایع دستی

رنگ پذیری و ثبوت دهند تا قدرت رنگپارچه را در محلول زاج سفید قرار میدر عمل دندانه کردن، 

 در آن افزایش یابد.
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 4گزینه -252

 گچ-مواد و مصالح ساختمانی

کند تا در این نواحی ترک خوردگی  ها گود می ها و قرنیز چفت شیاری است که اندود گچ را در لبه چارچوب

 کاری نمایان نشود. و نمای نامناسب نازک

 

 2گزینه -253

 الیاف نساجی

از جمله خصوصیاتِ شبیه به از نظر خواص فیزیکی، نزدیک ترین لیف مصنوعی به الیاف پشم، آکرلیک است. 

توان به نرمی و گرمی اشاره کرد که از این رو، در تولید پلیور، ژاکت، شال گردن  پشم در الیاف آکرلیک می

 شود. و... از این الیاف استفاده می

 3گزینه -254

 چسب

 شود. ترموپالستیکی برای ضد آب )المینه( کردن کاغذ استفاده میهای  از چسب

 4گزینه  -255

 کاغذ دیواری-مواد و مصالح ساختمانی

ها  شود تا کاغذ دهند( تا به اصطالح نرم شوند.این عمل موجب می کنند )استراحت می کاغذها را رها می

 انبساط پیدا کرده و هنگام نصب چروکیده یا حباب دار نشوند.

 4گزینه -256

 دباغی

 شود. در دباغی به روش معدنی، از انواع فلزات کروم و آلومینیوم استفاده می

 2گزینه -257

 فلزات
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 شود . ورشو یا نقره آلمانی آلیاژی است که از فلزاتی همچون مس،نیکل و روی ساخته می

 1گزینه -258

 سازشناسی

 های تاک )بهترین چوب(، بید، چنار، نارنج و به ندرت گردو است. بدنه )قاب( دف از جنس چوب 

 1گزینه -259

 فلز

 شود. گفته می «سیماب»به جیوه مایع در اصالح 

 4گزینه -260

 مواد و مصالح ساختمانی

ی الک  طر چشمههای درشت دانه را با شاخص ق های ریزدانه را با شاخص نمره الک و سایز الک سایز الک

 کنند. ارزیابی می
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