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  مهمترين ماده اوليه در سنتز آمونياك چيست؟.1

  گاز سنتز. ب    زغال سنگ.الف  

  گاز هيدروژن و نيتروژن. د    گاز طبيعي. ج  

  تركيب گازسنتز پس از متان دهي بيشتر شامل كدام گاز زير است؟. 2

  2N. ب    2H. الف  

  Ar. د    4CH. ج  

  فرآيند استوالد در تهيه كدام ماده صنعتي زير است؟.3

  اسيدنيتريك. ب    آمونياك. الف  

  اسيد سولفوريك. د    اسيدفسفريك.ج  

  است؟بيشترين مصرف اسيد نيتريك در كدام مورد .4

  مواد منفجره. ب    الياف. الف  

  نيترات آمونيوم. د    پالستيكها. ج  

  مهم ترين فسفات سديم كدام است؟. 5

  ارتوفسفات سديم. ب  تري پلي فسفات سديم. الف  

  پلي فسفات سديم. د    دي فسفات سديم. ج  

  كدام يك از فسفاتهاي زير در محصوالت پاك كننده هاي صنعتي استفاده مي شود؟. 6

  تتراسديم دي فسفات.ب  در سديم دي هيدروژن و دي فسفات. فال  

  فسفاتهاي آمونيوم. د    سديم پلي فسفاتها. ج  

  از طريق احياي الكتروگرمايي  آپاتيت توسط كك در حضور سيليس كدام ماده توليد مي شود؟. 7

  اسيد فسفريك. ب    اكسيدهاي فسفر. الف  

  فسفر قرمز. د    فسفر سفيد. ج  

  فسفر در توليد حشره كشها استفاده مي شود؟ كدام تركيب. 8

  104SP.ب    104OP. الف  

  3POCl .د    3PCl.ج  

  در اثر واكنش اكسي كلريد فسفر با الكل اضافي كدام ماده توليد مي شود؟.9

  آريل فسفات -دي آلكيل. ب    تري آريل فسفات. الف  

  دي آلكيل فسفات. د    تري آلكيل فسفات. ج  
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  در اثر واكنش اكسيدانها با اكسي كلريد فسفر در حضور كاتاليزور كدام توليد مي شود؟.10

  تري فنيل فسفات. ب    تري الكيل فسفاتها. الف  

  كلروالكيل استرهاي فسفريك. د    تري آريل فسفاتها. ج  

5221يبهاي منيزيم و سيليكا محصولي با مقدار تقريبي در اثر ذوب آپاتيت  با ترك.11 OP %شود به اين تركيب چه حاصل مي

  گويند؟مي

  فسفاتهاي تف جوشي. ب    فسفاتهاي حرارتي . الف  

  فسفاتهاي توماس. د    فسفاتهاي ذوبي. ج  

  مهمترين كود نيتروژوني چيست؟. 12

  پتاسيمنيترات . ب    نيترات  آمونيوم. الف  

  اوره.د    سولفات آمونيوم. ج  

  مهمترين منبع توليد فسفات آمونيوم به عنوان فرآورده جنبي كدام است؟.13

  گوگرد زدايي گازهاي دودكش. ب  آمونياك واحدهاي كُك سازي. الف  

  توليد كاپرو الكتام. د    متالوژي. ج  

  مهمترين فلز غير آهني چيست؟. 14

  كلسيم. ب    آلومينيوم. الف  

  سيليس. د    كروم .ج  

  از نظر تجاري اهميت بيشتري دارد؟ (VI)كدام يك از تركيبات كروم .15

  دي كرومات سديم.ب    (VI)اكسيد كروم.الف  

  دي كرومات پتاسيم.د    سولفات باز كروم. ج  

  كدام يك از تركيبات سيليكوني به عنوان ماده اوليه رنگ و چسب كاربرد دارد؟.16

  روغنهاي  سيليكوني.ب    الستيك سيليكوني . الف  

  رزينهاي سيليكوني. د  پلي ارگانوسيليكون هاي خطي. ج  

  كدام يك از شيشه هاي زير جهت وسايل اپتيكي و لوله اشعه كاتدي مناسب است؟.17

  سراميكي. ب    كوارتزي . الف  

  چند جزئي.د    سربي. ج  

  حرارتي و دوام شيشه مي شوند؟ به ترتيب باعث پايداري.................و........................18

  اكسيد آلومينيوم و اكسيدبور. الف  

  اكسيدبور و اكسيد آلومينيوم . ب  

  اكسيد آلومينيوم و اكسيدتيتانيوم .ج  

  اكسيد آلومينيوم و اكسيدآهن .د  
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  از خواص مهم صنعتي ترين  شيشه ها چيست؟. 19

  ثابت دي الكتريك. ب  ضريب انبساط حرارتي. الف  

  مقاومت شيميايي . د    نور مرئي عبور. ج  

  جز اصلي سيمان پرتلند چيست؟. 20

  تري كلسيم سيليكات. ب    سنگ آهك. الف  

  مارل. د    رس. ج  

  به سيمان پرتلند كم آهن چه مي گويند؟. 21

  سيمان آلومينيايي. ب    سيمان سورل. الف  

  سيمان سفيد. د    سيمان آزبستي. ج  

  دارد؟مهمترين ديرگداز ويژه چه نام . 22

  ديرگداز زيركونيايي. ب    ديرگداز خاك نسوز. الف  

  ديرگداز سراميكي. د    ديرگداز آلومينايي. ج  

  رنگدانه هاي ليان جزو كدام نوع رنگدانه ها هستند؟. 23

  رنگدانه هاي زرين فام. ب    رنگدانه هاي سفيد. الف  

  رنگدانه هاي معدني طبيعي. د  رنگدانه هاي فلوئورسان. ج  

  مهمترين رنگدانه سفيد چيست؟.24

  ليتوپون. ب    دي اكسيد تيتانيم. الف  

  سولفيد روي. د    اكسيد روي. ج  

  ؟نيستكدام مورد زير از اكسيدهاي آهن طبيعي . 25

    سيدريت. ب    اخرا. الف  

  ليتوپون. د    آمبر. ج  

  .است..........از كاربردهاي رنگدانه فروسيانات. 26

  چاپ مركب. ب    لعاب فلز. الف  

  مواد مغناطيسي. د    مواد ساختماني. ج  

   سنگين چيست؟) نفت كوره( مزيت استفاده از روش اكسايش جزئي مازوت .27

  تشكيل دوده به عنوان فرآورده جانبي.الف  

  توليد هيدروژن. ب  

  نياز به واحد مايع كننده هوا جهت استخراج اكسيژن. ج  

   غير ضروري بودن گوگرد زدايي مواد اوليه. د  
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  در سنتز آمونياك رايج ترين نوع رآكتور كدام است؟.28

  راكتورهاي چند بستري خنك شونده توسط تبادل حرارتي. الف  

  راكتورهاي لوله اي هم جهت  .ب  

  راكتورهاي سرمايش سريع .ج  

  لوله اي غيرهم جهت راكتورهاي. د  

  ؟نمي باشد» تر« كدام يك از فرايندهاي زير مربوط به خالص سازي اسيد فسفريك حاصل به روش . 29

  لجن گيري. ب  رسوب دادن يون هاي مزاحم . الف  

  تغليظ. د    رقيق كردن.ج  

  ؟نمي آيدكدام يك از موارد زير جزء كاربردهاي فسفاتهاي آمونياك به حساب . 30

  كودهاي شيميايي. ب  محصوالت پاك كننده صنعتي. الف  

  محافظت در برابر آتش. د    خوراك حيواني. ج  

  ماده  اوليه در تهيه فسفر سفيد كدام است؟. 31

  هاليدهاي فسفر. ب    سولفيدهاي فسفر. الف  

  آپاتيت.د    فسفريك اسيد. ج  

  كدام يك از كانيهاي زير فاقد آلومينيوم است؟. 32

  كائولينيت. ب    باريت. الف  

  ميكا .د    بوكسيت. ج  

  كدام ماده به عنوان زالل كننده در صنعت شيشه به كار مي رود؟. 33

  سولفات منيزيم. ب    سولفات پتاسيم. الف  

  سولفات كلسيم. د    سولفات سديم. ج  

جهت شكل دادن در حالت پالستيك براي توليد اشكال هندسي ساده سراميكي و تعداد  زياد قطعات، از كدام روش استفاده مي . 34

  شود؟

  پرس خشك. ب  پرس خشك و پرس تزريقي. الف  

  شكل دهي اكستروژني. د    پرس تزريقي. ج  

  استفاده مي شود؟  (Wc)تنگستن كدام يك از گزينه هاي زير به عنوان اتصال دهنده در كاربيد. 35

  كبالت. ب    تنگستن .الف  

            موليبدن. د    كروم. ج  
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