
მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამა „მასალათმცოდნეობა“ 

ტესტის ნიმუში 

1. შემადგენლობის მიხედვით პლასტმასები შეიძლება იყოს: 

             ა) მარტივი და რთული; 

             ბ) წყალში ხსნადი და უხსნადი;              

             გ) დაბალმოლეკულური და მაღალმოლეკულური. 

2. როგორ იცვლება ლითონის თვისებები პლასტიკური დეფორმაციის შედეგად? 

ა) სისალე, სიმტკიცე და პლასტიკურობის მაჩვენებლები იზრდება; 

ბ)იზრდება სისალე და სიმტკიცე, პლასტიკურობის მაჩვენებლები კი მცირდება; 

გ) სისალე, სიმტკიცე და პლასტიკურობის მაჩვენებლები მცირდება; 

3. თერმული დამუშავების სახეებიდან რომელი საჭიროებს გახურებას ფაზური გადაკ-

რისტალებით და შემდეგ სწრაფ გაციებას? 

ა) მოწვა;                        

ბ) მოშვება;  

გ) წრთობა;                                   

4. Senadnobi ewodeba: 

ა)eqvsi an meti elementis SednobiT miRebul nivTierebas. 

ბ)sami an meti elementis SednobiT miRebul nivTierebas. 

 გ)ori an meti elementis SednobiT miRebul nivTierebas 

5. შესადუღებელი სხეულების გამარტივებული მოდელებია: 

ა) უსასრულო ღერო,უსასრულო სხეული, ნახევრად შემოსაზღვრული სხეული,  

  ფირფიტა, ბრტყელი შრე; 

            ბ) უსასრულო სხეული და ნახევრად შემოსაზღვრული სხეული; 

გ) უსასრულო სხეული, ნახევრად შემოსაზღვრული სხეული, ფირფიტა; 

6. რკალური შედუღებისას  ჩადნობის სიღრმე იზრდება: 

ა) შედუღების ძაბვის გაზრდით; 

ბ) შედუღების დენის ძალის გაზრდით; 

გ) შედუღების სიჩქარის  გაზრდით; 



7. სამსხმელო პროცესებში კოპები ძირითადად გამოიყენება : 

ა) სხმულის შიდა კომფიგურაციის მისაღებად ;  

ბ)   ლითონის ჩასხმის ტემპერატურის რეგულირებისათვის ;   

გ)  ლითონის მოდიფიცირებისათვის;  

8. ლითონების პლასტიკური დეფორმაცია არის რთული ფიზიკურ-მექანიკური 

პროცესი, როდესაც: 

ა) ლითონი იცვლის თავის პირვანდელ ფორმას და ზომებს; 

           ბ) ლითონი იცვლის თავის პირვანდელ ფორმას და ზომებს და სტრუქტურას. 

           გ) ლითონი იცვლის თავის არა მხოლოდ პირვანდელ ფორმას და ზომებს,      

               არამედ სტრუქტურას და  მექანიკური თვისებებს.; 

9. რა თვისებების მიხედვით სრულდება ფერადი ქვების კლასიფიკაცია? 

ა) გამჭვირვალობის ხარისხით და სისალით. 

ბ) არაგამჭვირვალობის ხარისხით და სისალით. 

გ) შუქგამტარობის  ხარისხით და სისალით. 

10. კრისტალიზაციის ტემპი ეწოდება: 

ბ)  ტემპერატურულ გრადიენტს, 

ა) მყარი ფაზის წარმოქმნის სიჩქარეს, 

გ) კრისტალიზაციის ინტეგრალურ მაჩვენებელს, 
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