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درجه است که  45ترين زاويه، برای تراشيدن قلم، مناسب -241
 ميتوان به راحتی به ميدان قلم دسترسی پيدا کرد.

242-  
از نوعی فيبر مشتق شده نشاسته حاصل گياهان سبز و صمغ  -243

ژالتين نوعی پروتئين است که از مواد سنگالی است. درخت صمغ 
درون پوست و استخوان حيوانات بدست می آيد. سريشم دو نوع 
گياهی و حيوانی دارد؛ سريشم گياهی از گياهی به همين نام 

 سريشم حيوانی از ضايعات پوست حيوانات تهيه می شود.سريش و 
 

اگر جذب آب توسط آجر کمتر از حد معمول باشد، اصطالحا  -244
آجر ميسوزد و اگر جذب آب بيشتر از حد باشد، چسبندگی آن در 

 نسبت با مالت کمتر می شود.
 

کنف، از ساقه ی گياه کنف، رامی از دانه ی چتايی و  -245
 بدست می آيد. هانگياه پنبه و سيسال از برگ گيا

 
است که از شاخ حيواناتی مانند بز  ز بادی چوبینفير سا -246

يک بخش اخت آن استفاده ميشود. کرنا، کوهی و گوزن برای س
هورن و شيپور نيز سازهای بادی چوبی و يک بخش برنجی دارد. 

 برنجی هستند.
 

مزوتينت از انواع چاپ فلزی است و مانند تکنيک سياه  -247
توناليته در مزوتينت با دندانه کردن و سخت  عمل ميکند. قلم

کوچک  کردن سطح يک پليت فلزی با توليد هزاران نقطه
(دندانه) به وسيله يک ابزار فلزی دندانه دار کوچک به نام 

 .راکر توليد می شود
 

دی اکسيد منگنز زمان ذوب شيشه را سرعت ميبخشد و باعث   -248
 دوام و شفافيت آن می شود.

 
در هنگام کار با چاپ کالغه ای برای جلوگيری از حرکت  -249

انتقال نقش، پارچه ی پارچه ابريشمی و جابجايی در هنگام 
 توری را به پارچه ابريشمی وصله ميکنند.

 
درصد اکسيد آهن در ترکيبات آجر، رنگ آن 5وجود بيش از  -250

 را قرمز می کند.

ww
w.
ka
no
on
.ir



درجه  30تا15دمای اوليه ی پخت پارچه های پنبه ای بين  -251
 است و پخت کامل آن در دمای جوش اتفاق می افتد.

 
در مقادير بسيار کم (به علت وجود بنتونيت ها معموال  -252

درصد در بدنه جهت افزايش  2يا  1ناخالصی های رنگی) در حدود 
درصد در سوسپانسيون  0.5پالستيسيته و به مقدار بسيار کمتر 

موجود در ترکيبات لعاب جهت جلوگيری از ته نشينی مواد 
استفاده از مقدار  .مورد استفاده قرار ميگيرد سراميک،

 .ونيت، باعث تغيير رنگ فرآورده ها می شودبيشتر بنت
 

مراحل تهيه و پخت پارچه های پنبه ای، يکی از مهم در  -253
ترين مراحل، جدا کردن چربی ها و سختی ها از الياف است. 

مواد قليايی مانند هيدروکسيد سديم برای اين منظور از 
 استفاده می شود.)  کاستيک سودا/سودسوزآور/سودپرک(
 

جلدهای طالکوب، شيوه ی مخصوص حک کردن نوشته بر روی  -254
 گالينگور است.

 
 از که است زبانه دو چوبی ابوا از دسته سازهای بادی -255
 .شود می ساخته شکل مخروطی لوله صورت به آبنوس چوب

سانتی متر طول، کليد های فلزی،  60اين ساز تقريبا دارای 
 می توليد درآن دميدن با صدا   سوراخ های مخروطی شکل است که

 .شود
 

قرمز ورميليون و سبز ويريدين از انواع قرمز و سبز  -256
 موجود در رنگ های روغنی است.

257-  
258-  
با يک پله  در رابطه ی بين ديافراگم و زمان نوردهی، -259

 بستن ديافراگم، يک پله در زمان نوردهی بايد افزوده شود.
پودر کاربراندوم، ساينده ی قوی برای مواد فوالدی و  -260

  .آهنی است




