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 ترین روش ثبت و نگهداری اطالعات نیاکان ما ................... بوده است.یکی از قدیمی -1

 کنیم ................... است.د و وسایلی که امروزه استفاده میتر موابیش -2

 ی ......................... است.منشأ آن چوب است که چوب یک ماده ی ....................... است کهکاغذ یک ماده -3

 شود .................... است.ر کاغذ برای صاف کردن استفاده مییکی از موادی که در خمی -4

 برگی حدود ......................... اصله نیاز است. 500جلد کتاب یا دفتر  200ی برای تهیه -5

 غ    ص            فروردین است. 15کاری روز درخت -6

 ص    غ          ها که رنگی هستند برای بازیافت مناسب نیستند.ی دستمال کاغذیجعبه -7

 ص    غ             ها است.بازیافتیفت جداسازی مواد بازیافتی از غیری بازیااولین مرحله -8

 ص    غ               بر و سفید کننده هستند.ب ژوال نیز مانند آب اکسیژنه رنگکلر و آ -9

 ص    غ           تر است.یلونی تهیه شده از مواد اولیه کمهای نای نایلونی بازیافتی نسبت به کیسههاضخامت کیسه -10

 ص    غ              ای مانند کاغذ جزء مواد طبیعی است.ماده -11

                 شود.کوچک برای کاغذسازی استفاده نمی هایی درخت و شاخههای مختلف گیاه از پوست تنهاز بین قسمت -12

 ص    غ

 جدول زیر را کامل کنید. -13

 علت اصلی استفاده ی به کار رفته در خمیر کاغذماده

 افزایش استحکام آ(

 ب( نشاسته 

 پ( پالستیک

 تولید کاغذ کدر ت(

 

 هر یک از مواد زیر را در جای مناسب قرار دهید. -14

پوست  –نفت خام  –تایر اتوموبیل  –شن و ماسه  –انگشتر الماس  –مداد رنگی  –فلز طال  –کیف مدرسه  –پنبه »

 «داروها –چرم  –حیوانات 



  مواد طبیعی 

  مواد مصنوعی

 

 کند؟اکسید وارد میدیی اکسیژن و کربنحد درختان جنگل چه آسیبی به چرخه از شقطع بی -15

 شود.ببرید که بازیافت نمیع کاغذ نام چهار نو -16

 دو راه برای کاهش قطع درختان به دلیل تولید کاغذ بنویسید. -17

 ی متفاوت از کاغذ را بنویسید.سه استفاده -18

 شرایط نگهداری آب اکسیژنه را بنویسید. -19

 منشأ مواد زیر را بنویسید. -20

 اتوموبیلب(پارچه پالستیکی           پ(تایر     آ(شیشه        -21

 ج(مداد رنگی     ث(اسکناس                    ت(کاغذ             

 انواع مواد را نام برده و تعریف کنید و برای هر یک دو مثال بزنید. -22

 شود؟ام یک از مواد در طبیعت یافت نمیکد -23

 (خشت4(پوست         3(سنگ        2(کاغذ      1

 است؟تر مناسبگیاهان زیر برای کاغذسازی  کدام قسمت -24

 های ضخیم در درختان میوه(شاخه2ی اصلی درخت کاج      (تنه1

 های یک درخت تنومندی قسمت(همه4ی اصلی گیاه پنبه        (بدنه3

 ی کاغذ است؟ی اصلی تهیهیک مادهکدام  -25

 (نشاسته4(سلولز           3(گچ         2رنگ         (1

 ی مصنوعی با بقیه فرق دارد؟منشأ تولید کدام ماده -26

 (پارچه4(روزنامه     3(اسکناس     2(تمبر        1

 ؟شودنمیی کاغذ استفاده کدام یک در تهیه -27



 ی درختان(پوست تنه4(الیاف سلولزی        3ی نیشکر           (تفاله2(پنبه    1

 بری دارند؟رنگ های زیر خاصیتکدام یک از دسته -28

 آب نمک –آب ژاول  –(آب اکسیژنه 2وایتکس                  –آب ژاول  –(نشاسته 1

 آب ژاول –آب اکسیژنه  –(کلر 4آب اکسیژنه                   –نشاسته  –(کلر 3

 شود.باعث افزایش جذب جوهر در کاغذ می...................  -29

 (کلر4(پنبه            3     (گچ        2(نشاسته         1

 ثبت اطالعات بر روی کدام یک دشوارتر است؟ -30

 (پوست4 (چوب          3     (چرم      2   (سنگ        1

 وجود چه مشکالتی موجب اختراع کاغذ شد؟ -31

 تر سازی اطالعات بیش(نیاز به ذخیره2جمعیت                         (افزایش 1

 ی موارد(همه4تر          عات علمی بیش(تولید اطال3

 است؟ نادرستکدام عبارت  -32

 (خرد کردن الوارها )چیپس کردن( نوعی تغییر شیمیایی در تولید کاغذ است.1

 شود.اکسید در هوا میدیجویی در کاغذ باعث کاهش کربن(صرفه2

 کردند.ی غارها نقاشی میدیوارههای غارنشین بوده که در انترین ثبت اطالعات برای انس(قدیمی3

 (منشأ اصلی پیراهن نخی، الیاف پنبه است.4

 گیرد؟چوب به خمیر، چه فعالیتی صورت میهای ل تولید کاغذ، بعد از تبدیل خردهدر مراح -33

 (از بین بردن رنگ خمیر2های چوب در آب                    (نرم کردن خرده1

 های نازک(تبدیل خمیر به ورقه4                          ها          (خشک کردن ورقه3
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