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ساس کاربرد پیگمنت ها برای رنگ کردن الیاف نساجی کامالً با طبقات مواد رنگرزی ذکر شده که در آنها نفوذ ا-3گزینه -241

مرحله اساسی فرآیند رنگرزی می باشد ، متفاوت است . پیگمنت ها چون از نظر مولکول ماده رنگرزی به داخل لیف یک 

فیزیکی دارای ذرات درشت غیر محلول در آب می باشند ، بنابراین آنها را نمی توان در هر مرحله ای از فرآیند نساجی به داخل 

تشکیل دهنده الیاف که به صورت پلیمر می باشد  لیف وارد کرد . به هر حال پیگمنت ها را می توان در طی تولید الیاف با مواد

، قبل از عمل ریسندگی که منجر به تشکیل فیالمنت ها می گردد مخلوط نمود . چنین فرآیندی را رنگ کردن توده پلیمری می 

 . نامند . کاالی رنگ شده ثبات شستشویی باالیی دارد . این روش به رنگ کردن الیاف مصنوعی محدود شده است

مواد رنگرزی در این گروه در آب محلول هستند به جز مواد رنگرزی دیسپرس که خیلی جزیی محلول می باشند و شامل  مامت

 .مواد رنگرزی اسیدی ، مستقیم، بازی و دیسپرس هستند

 پیگمنت ها دانه های حامد نامحلول هستند که به وسیله ای باید رئی کار قرار گیرند.

ترین  پذیر با چگالی پایین است که سومین عنصر فراوان و فراوان نرم، سفید و چکش فلز عنصر یک. این آلومینیم-4گزینه -242

 .است پوسته کره زمین فلز در

کائوچوی طبیعی یا الستیک طبیعی یک ماده تغییر یافته طبیعی است. این ماده را از شیره درختانی به نام کائوچو -3گزینه -243

ن شیره سفید رنگ که التکس نام دارد بوسیله گرم آورند. ای کند، به دست می که قطره قطره در محل زخم زدگی از آن تراوش می

 .کردن مالیم روی آتش دود داده و با اضافه کردن اسید استیک )جوهر سرکه( منعقد و به صورت الستیک خام در می آورند

ش استحکام این الیاف با تحقیقات صورت گرفته بهبود یافته و بر خالف پنبه با جذب رطوبت استحکامش کاه-1گزینه -244

یابد و علت آن نیز وجود مناطق آمورف بیشتر نسبت به پنبه است و البته این خاصیت میزان جذب رطوبت و رنگپذیري  مي

  .جذب رطوبت دارد  8که پنبه %  جذب رطوبت دارد درحالي 12بیشتري را ممکن ساخته است. درحالت استاندارد % 

 می تواند جواب باشد. 1پس فقط گزینه 

اع نخ های نسوز )طناب نسوز(فایبرگالس،آزبستی،کوالر،سرامیکی وتفلونی به صورت گرد ،چهارگوش و رشته نو-2گزینه-245

 .می باشد…برای آببندی و دوخت پارچه های نسوز و…ای مناسب جهت محیط های حرارتی،اسیدی و بازی،تحت فشار و

شود.  گردو، توت یا چوب های محکم دیگر ساخته میبدنه اصلی قیچک از چوب یک تکه و معموال  :کاسه طنینی-2گزینه -246

کند. قسمت کوچکتر در  قسمت بزرگتر و کوچکتر تقسیم می 2کاسه طنینی، حجیم و دو فرو رفتگی بزرگ در طرفین، آن را به 

انه قسمت گیرد. ده کشیده می شود و خرک روی قسمت پوست قرار می )آهو یا کوسفند(پایین ساز قرار دارد و بر دهانه آن پوست

 .یابد بزرگتر باز است و دسته، تا روی نیمی از این قسمت ادامه می

اى تیره  رنگ قهوه دار و فراوان به هاى نامنظم و موج اى است و رگه زیتون : رنگ این چوب کرم با زمینهٔ قهوه-3گزینه -247

طور فراوان  در منطقهٔ رودبار و منجیل ایران نیز بهدارد . رویشگاه این چوب کرانهٔ مدیترانه، شمال افریقا و جنوب اروپا است . 

هاى وحشى آن بین قزوین و گیالن و نواحى جیرفت و جبال بارز وجود دارد . در اطراف گرگان تا  شود . گونه کاشته مى

 و همچین بسبت به دیگر چوب ها تخلخل بیشتری دارد.. مازندران دیده شده است

های ماده در  میلیمتر است. پروانه ۹-۱۲به رنگ زرد که طول بدن آن معموالً  بید پروانهٔ کوچکی است  حشرهٔ -1گزینه -248

 .گذارند های فرش و یا سایر منسوجات پشمی می هفته از عمر خود درحدود صد تخم در محل تاخوردگی ۲-۳طول 

شوند. درنتیجه ممکن است در هر دسته انواع  بندی می هایشان دسته های الی، شن و ماسه، براساس اندازه دانه خاک-1گزینه -249

ترین کانی  ها دارد متداول دلیل پایداری زیادی که نسبت به سایر کانی ها وجود داشته باشد. کانی کوارتز به گوناگونی از کانی

های  شوند. کانی های الی و ماسه یافت می است. پس از آن، میکا و فلدسپار بیشتر درمیان کانیتشکیل دهنده ماسه و الی 

 .دهنده سنگ مادر )سنگی که دچار فرسایش شده( است های تشکیل دهنده شن، معموالً شبیه کانی تشکیل
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ای فراوری  شده یا شیمیایی کنترل های ایمن است که تحت علمیات حرارتی شیشه حرارت دیده یکی از انواع شیشه-4گزینه  -250

دهی سطوح خارجی را تحت فشار و سطوح  های معمولی بیشتر شود. حرارات میشوند تا اینکه مقاومتشان در مقایسه با شیشه

 .گذارد داخلی را تحت کشش می

شود و از  ه میاست که با گرما بر بستر بام چسباند الیاف مصنوعی و قیر ایزوگام پوشش مقاومی از-4گزینه -251

 .کند به محیط زیر خود جلوگیری می رطوبت و آب نفوذ

ی حکاکی روی فلز به طریق مستقیم است. روشی است که نسبت به روش غیر از روشها )بیورین(روش بولینو-2گزینه -252

های استفاده از مغار را در آثار دوره پارینه سنگی مشاهده می کنیم که با  تر و کم حادثه تر می باشد. اولین نمونه مستقیم ساده

های گوناگون ایجاد نمودند.  ت و استخواناستفاده از مغارهای ساخته شده از سنگ چخماق آثاری را بر روی سنگ، شاخ حیوانا

های بعد ابتدا بر روی اشیاء با ارزش و سپس بر روی فلزات قیمتی حکاکی انجام شد. این آثار آنقدر کوچک و طبیعتا از  در دوره

 .نظر طراحی محدود بوده است جریان اصلی پیشرفت و تکامل حکاکی که در نهایت به چاپ و تکثیر بیشتر می رسید

پارچه را با آب سرد به وسیله ي اسفنج بشوئید. اگر لكه باقي ماند گلیسیرین به كار ببرید و بگذارید چند لکه میوه -1گزینه -253

 .ساعتي بماند. سپس با آب گرم و صابون بشوئید

ی است که در اوسط قرن پانزدهم توسط گوتنبرگ اخترا گردید. چون چاپ برجسته از قدیمی ترین روش های چاپ-3گزینه -254

می شود. در کتاب نیز گفته  چاپ روش» نخستین بار از این روش برای تکثیر متن و کتاب استفاده شده، در زبان آلمانی به آن 

چاپ برجسته ، چاپ از حروف برجسته ی سربی که کنار یکدیگر چیده می شوند برای تهیه فرم چاپی استفاده می گردد. همین 

 .سطح برجسته است که باعث انتقال اطالعات از فرم به روی کاغذ می گردد

 زمین الی تراکم پدیر نیست و ماسه کمی دارد.-2گزینه -255

ابتدای برش باشد. ...  کدری می خاکستری نصری سنگین، سمی و چکش خوار است که دارای رنگع ربس-4گزینه -256

 .شود تیره تبدیل می خاکستری است اما در معرض هوا به رنگ مایل به آبی سفید

 تینر ... خشک کننده اسکاتیف.روغن کمان حاللش -3گزینه -257

 دادن تربانتین نشانه کیفیت و مرغوبیت آن می باشد.محو شدن حباب ها بالفاصله بعد تکان -3گزینه -258

 فایبر گالس ترمیم نمی شوند یا به سختی ترمیم می شوند.-2گزینه -259

پشت  .رخ داده است پشت زدن ورق بعدی انتقال یابد، عمل پشت شده بر روی یک ورق به چاپ مرکب -4گزینه  -260

 می شود. و کثیفی چاپچسبندگی دو ورق به یكدیگر  باعث زدن
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