
 

 

 

  

 1399 – 1400سال تحصیلی  

 

 پایه ششم



 

 

  مهارت های یادگیری علوم             

 راه و روش یادگیری علوم را به شما نشان  ومهارت های علمی هستند که به شما در یادگیری علوم تجربی کمک می کنند 

 . دهد می

 

 : علوم عبارت است ازمهارت های یادگیری 

                   ، اندازه گیری، طراحی آزمایش،  فرضیه و پیش بینی،  یادداشت برداری،  جمع آوری اطالعات،  مشاهده   

 تفسیرکردن و نتیجه گیری

 

 مشاهده : 

 مسهال – چشایی –عات با استفاده از حواس پنجگانه بینایی المشاهده یعنی جمع آوری اط، نخستین گام و مهمترین قدم 

 شود  می دریافت بینایی حس طریق از اطالعات بیشتر که بویایی – شنوایی –

 

 

 

 :   پرسش یا طرح مساله

 .باشد می علمی تحقیق دوم مرحله پرسش یا مساله کردن مشخص

ای برای حل شدن و  . زیرا بدون طرح پرسش ، مسئله در واقع یک تحقیق علمی ، زمانی آغاز شده که پرسشی طرح شود

 . رسد که مشاهدات خوبی انجام داده باشد تحقیق وجود ندارد . پرسش خوب ، زمانی به ذهن محقق می

 : بیان فرضیه

 ش را فرضیه می گویند . فرضیه باید منطقی و قابل آزمایش کردن باشد تا درستیسبیان پاسخ یا راه حل احتمالی به پر  

 . یا نادرستی آن مشخص شود

  آزمایش و تکرار آزمایش :

 شود و یا اندازه گیری انجام شود این کار را چندین بار تکرار می برای بدست آوردن پاسخ پرسش معموال آزمایش انجام 

 .می کنند تا نتایج درست تری بدست آورند

 

 



 

 

 : نتیجه گیری و بیان نظریه

نظریه در واقع پاسخ صحیح  . اثبات شده باشد را نظریه می گویندبه وسیله انجام آزمایش آن  درستیفرضیه  وقتی یک   

 .و بدست آمده برای پرسش است

 

 در درس شهاب سنگ مراحل حل مساله به روش علمی به شرح زیر است :

 یک کاوشگری

 .مشاهده : برخورد یک شهاب سنگ ، گودال بزرگی در زمین ایجاد کرده است 

 ؟: اندازه شهاب سنگ چه اثری در اندازه گودال دارد پرسشطرح 

 .فرضیه سازی : هرچه اندازه شهاب سنگ بزرگ تر باشد گودال ایجاد شده بزرگ تر خواهد بود

 

 : طراحی یک آزمایش شبیه سازی شده

 چه چیزی تغییر می کند : اندازه تیله

 چه چیزی را اندازه می گیریم : قطر دهانه گودال

 خاک نوع –ابت نگه می داریم : فاصله تیله از خاک چه چیزی را ث

 .نتیجه گیری : قطر گودال ایجاد شده توسط تیله بزرگ تر بیشتر از قطر گودال ایجاد شده توسط تیله کوچک تر می باشد

 .پس فرضیه ثابت شد و تبدیل به نظریه می شود اندازه شهاب سنگ در اندازه گودال تاثیر دارد

 .باشد قطر گودال ایجاد شده بیشتر خواهد بودو هر چه بزرگ تر 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 



 

 

 علوم ششم زنگ علوم 1فصل         

 

 پوریا پس از وارد شدن به کالس، خبر زیر را که در روزنامه خوانده بود برای همکالسی هایش تعریف کرد:

ه گودالی ب کرد. این برخوردزمین برخورد  شهاب سنگی در ناحیه ی جنگلی در اطراف پایتخت نیکاراگوئه به

 قطر

 متر ایجاد کرد. دوازده و عمق پنج

  

                                                                                            

ا، برخی دانش آموزان توضیح دادند که آنها هم خبرهایی درباره برخورد شهاب سنگ ها در یپس از پایان یافتن گزارش پور

 ۰۰۱۱من در کتابی خوانده ام که برخورد یک شهاب سنگ، گودالی به قطر »از آنها گفت: یکی نقاط دیگر دنیا شنیده اند. 

 متر در زمین ایجاد کرده است. ۰۱۱متر و عمق 

                        

                        

              شهاب سنگ چیست ؟

شهاب سنگ یک سنگ آسمانی است که به زمین افتاده  

 .شوند می نامیده سنگ شهاب است. در واقع همه اجرام در حال حرکت در فضا که به زمین می افتند،

 درمورد شهاب سنگ ها داستان ها و فیلم های زیادی ساخته شده.

 خالصه آن را این جا بنویسید.توانید در مورد شهاب سنگ ها تحقیق کنید وشمانیز می 

 

 

 

 

 

 

 کتاب درسی( 3آزمایش کنید )صفحه 
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 بدانیم که  خوب استفرزند دلبندم قبل از هر آزمایشی 

 یت کنیم .عاباید رنکات ایمنی و بهداشتی را  

 مشاهدات خود استفاده کنیم. یادداشت برداریاز یک دفتر برای  

 وسایل و مواد مورد نیاز

 سنگ  -تیله  -ظرف گچ  -ظرف آب  -ظرف خاک  

 سه ظرف پالستیکی بردارید و آنها را شماره گذاری کنید.  -۰

سه چهارم حجم درون هر یک از ظرف ها به ترتیب و به طور جداگانه آب،  -۰

 خاک و گچ بریزید. 

 

بیفتد. چه  یک قطعه سنگ یا تیله بردارید و آن را از ارتفاع های گوناگون طوری رها کنید که درون یکی از ظرفها -۳

 چیزی مشاهده می کنید؟

 ی دیگر تکرار کنید. مشاهدات خود را یادداشت کنید.قسمت سوم آزمایش را برای ظرفها و تیله ها -۴ 

 کنید. خانه گفت وگودرباره مشاهدات خود در 

 شما فکر می کنید چه عواملی در این مورد اثر دارند؟عوامل گوناگونی روی عمق و قطر گودال های ایجاد شده اثر دارند. 

 

                                                                   

 

 

 

 

 کتاب درسی( 4کاوشگری )صفحه 

دانشمند کوچکم شما می توانید این آزمایش را همراه والدین یا دوستان خود انجام داده و نتایج آن را در جدول 

 .زیر ثبت نمایید
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 وسایل و مواد مورد نیاز 

 خاک –تیله  -کش  خط

 مشخص کنید چه چیزی را تغییر میدهید؟  -۰ 

 چه چیزی را اندازه می گیرید؟  -۰

 چه چیزهایی را ثابت و یکسان نگه میدارید؟  -۳

* در یک ظرف پالستیکی مقداری خاک نرم بریزید و سطح آن را صاف کنید. سپس یک گلوله فلزی را از ارتفاع یک متری 

 رها کنید و قطر دهانه گودال را اندازه بگیرید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . * نتیجه کاوش خود را در یک یا چند جمله بیان کنید

 

 

 



 

 

که هر چه فاصله گلوله از خاک بیشتر باشد، سرعت برخورد  * متن زیر را کامل کن. برای این منظور توجه کن

 آن به خاک هم بیشتر است.

...... ................میشود و قطر دهانه گودال  بیشترباشد، سرعت برخورد گلوله با زمین   ................... هرچه فاصله گلوله از زمین

 شود. می

 

 کنید.کاوشگری 

ن جا یادداشت را در ای آنشما نیز می توانید آزمایشی مانند این آزمایش طراحی کنید و انجام دهید خالصه 

 کنید.
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 : سرگذشت دفتر من2رس د

 چرم وفلزات و..... می نوشتند،پوست ،چوب ،نیاکان ما درگذشته آثار علمی وفرهنگی واجتماعی خودراروی سنگ  بچه ها

 .....آثارهای خودچوبدرخت وبرگ ، روی پوست  نمی توانستند امارفته رفته جمعیت کره ی زمین بیش ترشدو انسان ها

 ابنویسندپس به فکرراه های دیگری افتادند.ر

راتی درآن ها یانسان های گذشته بدون آن که تغی. چوب و.....موادی هستندکه درطبیعت یافت می شوند،چرم ،سنگ    

 می نامند. موادطبیعی استفاده می کردنداین موادرا ایجادکنندازآن ها

 الستیک و......،مداد کیف  مثال:.   می نامند مصنوعی مواد را موادی که ازموادطبیعی درست می شوند

 کاغذطبیعی است یامصنوعی؟ 

 می توان ازنیشکروپنبه و..... نیزکاغذساخت. چوب است هرچند ماده ی خام وموردنیاز تهیه ی کاغذ

سال پس ازمیالدمسیح مسلمانان درشهری به نام سمرقندبه دانش ساخت کاغذپی بردند.ماازکاغذدرزندگی روزانه 0۱۱حدود

 .چاپ عکس استفاده می کندوبانک برای رسید بانکی استفاده می کندعکاس برای : مثال  . می کنیم خیلی استفاده

. 

 مراحل ساخت کاغذ

    .شوندمی  تبدیلچیپس به آن ها  -۴به قطعات کوچک تبدیل می کنند-۳به کارخانه می برند- ۰می برنددرخت ها را  -۰

 کاغذتبدیل می کنند. بهرا  خمیردر پایان -6د نمی شوتبدیل به خمیرکاغذمی سپس -5

 موادشیمیایی به کاغذمی توان انواع کاغذراساخت.با افزودن 

 یکی ازراه های حفظ منابع طبیعی بازیافت است.

 برای تولید مجدد همان کاال .استفاده مجدد از مواد مصرف شده بازیافت 

 مراحل مختلف بازیافت:

آن رابه رشته های - ۳   به کارخانه برده بسته بسته می کنند-۰ د  نکنمی جمع آوری کاغذهایی راکه دورریخته ایم را-۰

  می کنند.به کاغذتبدیل سپس -۴   باریک تبدیل می کنند

 

 چرا بازیافت کاغذ به صرفه تر است ؟

 صرفه جویی می شود درمصرف آب-۰   د     درمصرف برق صرفه جویی می شو-۰                        به چند دلیل        

 آلودگی هواکمترمی شود.-۴د               قیمت تمام شده کمترمی باش-۳                                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 فکر  ایستگاه    

 و غارها دیوار روی نقّاشی و درختان، چوب سنگ، روی نوشتن از اطّالعات ی ذخیره و ثبت برای دور های گذشته در 

 .بنویس را شها رو این معایب و مزایا .کردند می استفاده ها سنگ

 معایب ) بدی ها ( مزایا )خوبی ها (

 یا زلزله  لبر اثر بالیای طبیعی مثل سینابودی  انتقال اطالعات به نسل های آینده

  

  

  

  

 

  اطّالعات آوری جمع

 کن و بنویس. تهیه فهرستی خود زندگی محیط مصنوعی و طبیعی موادّ از

 

 ؟ کرد تبدیل کاغذ به را چوب توان می چگونه دانی می آیا

 

 

 مصنوعی؟ یا طبیعی کاغذ،

  .است کرده پیدا ما زندگی در ای گسترده بسیار کاربرد که است مصنوعی موادّ از یکی کاغذ

  دارید؟ سراغ خود ی روزمره زندگی در کاغذ از کاربردهای چه

 

 فرزند گلم پاسخ بده

 طبیعی مصنوعی مواد

   گل 

   بشقاب یکبار مصرف

   مدادو خودکار

   سنگ طال

   سنگ آهن

   شیشه 



 

 

 

 کاغذ تا درخت از

 کاغذ ی تهیه برای تنومند درختان چوبی های شاخه و محکم یه تن و ساقه فقط درخت، هی دهند تشکیل اجزای میان از

 .است شده داده نشان کاغذ به درخت تبدیل مختلف مراحل زیر، شکلهای  در .است مناسب

 

 

                                                 

 

 

 کارخانه به درخت های تنه و چوب الوار حمل - 2        تغییر فیزیکی (                         )     درخت بریدن - 1

                                                   

 تغییر فیزیکی                        )چیپس چوب ( چوب ریز های تکّه به تبدیل -4      (تغییر فیزیکی )  درخت ی تنه پوست کندن -3

         

                                                   

  کاغذ ی تهیه و خمیر کردن خشک -6                             بین از و خمیر به چوب ریز های تکّه تبدیل - 5

 فیزیکیتغییر                                                                         تغییر شیمیایی  آن رنگ بردن   

 از آن رنگ زرد برای سفید کردن خمیر کاغذ و از بین بردن . آب اکسیژنه رنگ زرد آن از بین می رود تغییر شیمیایی است

 .مواد رنگ بر و سفید کننده استفاده می شود

 رنگبری



 

 

             زمایش کنیدآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 میلی لیتر آب داخل آن بریزید.  ۰۱. یکی لیوان پالستیکی بردارید با استفاده از استوانه مدرج 1

 رمنگنات به آن اضافه کنید. پبعد یک سوم قاشق چایخوری پتاسیم . ۰

میلی لیتر آب اکسیژنه به مواد داخل لیوان اضافه کنید. مدتی منتظر بمانید ،  ۰۱سپس یک قاشق چایخوری سرکه و . ۳

  مشاهد خود را یادداشت کنید.

 

 

 یک قاشق چای خوری سرکهسپس هر رنگی به آن اضافه کنید جو آب بریزید چند قطره لیوان پالستیکی نصف یک *  

پودر دکلره استفاده کرد نتیجه آزمایش را پس از مشاهده در ی خوری اکسیدان یا افزوده درآخر می توان از یک قاشق چا

 اینجا یادداشت کنید .

 

 

  

 .ببرد بین از را مواد ی همه رنگ تواند نمی اکسیژنه آب

 .هستند سفیدکننده و بَر رنگ اکسیژنه، آب مانند نیز )سفیدکننده( ژاول آب و کلر گاز

 

 توجه کنید 

 

 هنگام آزمایش از دستکش استفاده کنید .

 در هنگام استفاده از آب اکسیژنه دقت کنید اگر روی دست شما ریخت فورا با آب سرد شست و شو دهید .

 در صورت نداشتن آب اکسیژنه از وایتکس ، کلر و اکسیدان می توان استفاده کرد.

 بزرگتر ها اینکار را انجام دهید.با کمک 

ماده ای رنگبر و ضد عفونی کننده است که کاربرد زیادی دارد . بدلیل ارزان بودن وراحتی بدست  آب کسیژنه :

  آوردن آن در پزشکی ، صنایع چوب ، نساجی و ضد عفونی آب استفاده می شود.



 

 

 

 

 

 

 

 .دلبندم پاسخ پرسش زیر را با توجه به مطالب باال بنویس

 چرا آب اکسیژنه را در ظرف تیره نگهداری می کنند؟

 

 

 

 

 کدام مواد بازیافت می شوند ؟

 باز یافت نمی شود می شودبازیافت  مواد

   آلومینیم

   کاغذ پالستیکی

   پوشک مصرف شده بچه

   بطری پالستیکی

   سرامیک

 

 استفاده علّت کاغذ ی تهیه در رفته به کار  ی مادّه

 تهیه کاغذ براق و کاغذ گالسه و کاغذ ضد آب پالستیک

 تهیه کاغذ رنگی رنگ

 خمیرکاغذ و سفید شدن کاغذافزایش استحکام و صاف کردن  نشاسته

 ضدعفونی کننده و رنگبری خمیر کاغذ کلر گاز

 مات کردن کاغذ و افزایش مقاومت کاغذ گچ

 

کلر ، وایتکس  و آب اکسیژنه بعنوان سفیده کننده استفاده می شود. هیچگاه در فضای در بسته استفاده 

 نشود .زیرا گاز آنها باعث مسمومیت می شود .

  ات یک ماده بنفش رنگ است . که در ترکیب با آب اکسیژنه واکنش نشان می دهد.نپرمنگ

 آب اکسیژنه را باید در جای تاریک و خنک نگهداری کرد زیرا نور و گرما باعث تغییر شیمیایی می شود . 

 



 

 

 کنید فکر

هر هفته تعدادی از این درختان قطع شوند چه کنید کنار خانه شما یک پارک بزرگ پر از درخت است اگر فرض  

 مشکالتی پیش می آید ؟

 

 

 پیشنهاد را ههایی را چه جانداران زندگی در تخریب جنگل ها و درختان بی رویه ی قطع تأثیر کاهش یا جلوگیری برای

 می کنید؟ 

 

 کاری چه تحقیق کن وبنویس.در مورد روز درخت

 

 

 شود؟ می زیست محیط حفظ سبب چگونه کاغذ بازیافت

 

 

 

 نمونه سوال :

 چهار روش ثبت و نگهداری اطالعات توسط گذشتگان و نیاکانمان را بنویسید. - ۰

 .بنویسید را غارها دیوار اطالعات روی سنگ و چوب ومزایا و معایب ثبت و ذخیره ی  -2

 مواد طبیعی را تعریف کنید-3

 به چه موادی ، مواد مصنوعی می گویند؟-4

 کدامیک از اجزای تشکیل دهنده ی درخت برای تهیه کاغذ مناسب است؟-5

 مراحل مختلف تبدیل چوب به کاغذ را با ذکر نوع تغییر نام ببرید. -6

 بازیافت را تعریف کنید. – 7

 بازیافت چه فوایدی دارد؟ – 8



 

 

 کاغذسازی ی کارخانه    -3درس

خشک کردن  به طوری که جنس غلتک های بزرگ مخصوص .استآهن فلز  درکارخانه ی کاغذسازی جنس بیشترمواداز

نسبت به فلز های دیگرارزان  رخانه ی کاغذسازی این است که این فلزاآهن است علت استفاده ی این فلزدرکفلزاز کاغذ

 .و مقاومت بیشتری داردزیاداست  م آناستحکا ،تراست

 

یکی دیگرازویژگی . نقره و......فلزهستند.تمام این فلزات جامدبوده ورسانای جریان برق هستند ، آلومینیوم، مس  ،طال

 می زند.دیگرفلزآهن این است که زنگ می زند وقتی اکسیژن با آهن برخوردمی کندآهن زنگ 

 جیوه یک فلز مایع می باشد که در دماسنج بکار می رود. فلزسرب وجیوه سمی هستند.

 و ما ی روزانه زندگی در که هستند موادّی اسیدها  درمرحله ی تهیه ی خمیرکاغذازاسیدنیزاستفاده می شود. اسیدها:

 .دارند کاربرد مختلف صنایع

 می شوند .و خوراکی تقسیم  اسید هابه دودسته ی صنعتی 

ازمزه ی ترش آن ها  اسیدهای خوراکی را. تقسیم می شوندو آبلیمو  سرکه  : خوراکی مانندو  جوهرنمک :  مانندصنعتی 

 .می شناسندواسید های صنعتی سمی وغیرقابل لمس وخوردن هستند

اسیدی بودن آن به رنگ اسیدها رنگ کاغذ پی اچ را بر اساس مقدار      وسیله ی شناخت اسیدهااست.) ph) کاغذپی اچ

   نارنجی یا قرمز تبدیل می کنند .

    

 

نوع مواد و وسایلی در این کارخانه به کار رفته  ندشکل های زیر، بخش هایی از یک کارخانه کاغذسازی را نشان میدهد. چ

 است. آهنفلز است جنس وسایل به کار رفته بیشتر 

                                            

 غلتک آهنی برای کردن خمیر کاغذ                                            مخزن آهنی برای تولید خمیر کاغذ

 

 



 

 

 کنید  فکر

 دو کنند؟می  استفاده آهنی بزرگ های غلتک از کاغذ نازک های ورقه به آن تبدیل و کاغذ خمیر کردن خشک برای چرا

 .بیاورید دلیل

 

 

 چند مورد از ویژگی های آهن رانام ببرید.    

 

 

 

 

 آزمایش کنید

 د و آن را انجام دهید .آزمایشی طراحی کنی

 ؟چه اتفاقی می افتد. مواد دیگری استفاده کنید . که در کتاب هست فلز آهن ( ) روغن ، آب و شما به جای مواد آزمایشی

 مشاهدات خود را یادداشت کنید.

 

 

 

 

 آزمایشی طراحی کنید که مقاومت فلزها را نشان دهد.

 

 

 

 

 

 

 ......................................................................................................................................  -۰.   آهن یک فلز سنگین و مقاوم است-۰

........................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................ 

 

 



 

 

 رسانای جریان برق و گرما هستند.آهن، جامد و طال ، مس ،آلومینیم ،

 ویژگی های عمومی فلزها را بنویسید. یکی از ویژگی ها در زیر نوشته شده است.چند مورد از 

 .فلزها رسانای خوبی برای جریان برق هستند - ۰ 

۰-  

۳-  

۴-  

5- 

 کنید  فکر

 دلیل؟ چه به کنند؟می  استفاده و طال آلومینیم مس، آهن، فلزهای از یک کدام زیر وسایل از یک هر ساختن برای

 دلیل استفاده نوع فلز مواد

   انگشتر 

   در و پنجره

   ی کنسرو قوطی ها 

   کابل برق

 : 

 جدول زیر را با پاسخ مناسب کامل کن.

 

 

 

 

 

بدلیل غیر خوراکی و اسید های صنعتی را  آن می توان تشخیص دادترش با توجه به اینکه اسید های خوراکی را از مزه ی 

اما در بیشتر موارد تهیه کاغذ پی اچ مشکل است  چند راه حل می توان شناسایی کرد .  (phبودن به وسیله کا غذ پی اچ )

 .در اینجا پیشنهاد می شود

 را در خانه درست کرد .    phمی توانیم کاغذ 

در واقع آب کلم یک خاصیت شیمیایی جالب دارد. اگر چه رنگ آن بنفش است اما با اضافه کردن اسید یا باز به آن رنگش 

تغییر می کند. اسیدها رنگ آب کلم را به زرد و نارنجی تغییر می دهند و بازها رنگ آب کلم را به آبی و سبزتغییر می دهند. 

 اسید های صنعتی اسیدهای خوراکی  مواد

   گوجه فرنگی

   گوگرد جوهر

   انار ترش

   جوهرنمک

   لیموترش



 

 

نگ محلول را تغییر داد. در شیمی به آب کلم و موادی شبیه آن که در محیط اسیدی با تغییر میزان اسید و باز می توان ر

 .یا بازی تغییر رنگ می یابند شناساگر می گویند

رد شده را در در حدود یک چهارم کلم را برداشته و با کمک چاقو و یا با استفاده از دستگاه غذاساز آن را خرد کنید. کلم خ

 .کاسه ریخته و آب جوش را روی آن بریزید به طوری که آب روی کلم ها را بپوشاند

 

 

 

خیس خورده و خنک شوند. پس  دقیقه 30 رید تا کلم به همین ترتیب برای حدودبگذا

 از آن آب کلم را از درون یک صافی عبور دهید تا صاف شود. به این ترتیب شناس گر شما 

آماده است. می توانید آن را در یخچال درون ظرف در بسته در حدود یک هفته نگه دارید 

 .استفاده نماییدتا در آزمایش های مختلف از آن 

 

 

 

با استفاده از این ماده شما می توانید کاغذ تورنسل نیز تهیه کنید که زمان نگه داری بیشتری داشته باشد. برای این منظور 

باریک طبق شکل ببرید. آن ها را در یک سینی قرار داده و مقداری از آب کلم را در ابعاد کوچک و  کاغذ خشک کن یک

بر رویشان بریزید تا خوب در آن خیس بخورند. بعد از اندکی کاغذ ها را از درون مایع در آورده و بگذارید تا خشک شوند. 

 .ناس گر را در خود نگاه دارنداگر این کاغذ ها را در محلی خشک و تاریک نگه داری شوند می توانند تا چند ماه ش

 

 

 

 

لیوان پالستیکی ریخته و به مقدار یکسان  ۳برای این که عملکرد شناس گر کلم را بهتر ببینید مقداری مساوی از آن را درون 

 ، به لیوان دوم سرکه بر روی آن آب بریزید تا رنگ آن مشخص تر شود. سپس به لیوان اول یک قاشق غذا خوری

 

جوش  محلولخالص و به لیوان سوم یک قاشق غذا خوری  آب مقداری

اضافه نمایید. اکنون به خوبی تغییر رنگ شناس گر را می توان مشاهده  شیرین

 .نمود

 



 

 

 

 

 

 

  

 جمع آوری اطالعات 

نکات  چهبا استفاده از جو هر نمک و  وایتکس هنگام کمک به مادر در خانه در تمیز کردن سرویس بهداشتی  فرزند دلبندم 

 ایمنی را رعایت می کنی ؟

 

 

 

 نمونه سوال :

 کدام فلز برای ساخت کارخانه ی کاغذ سازی به طور گسترده استفاده می شود ؟ -۰

 از کارخانه ی کاغذ سازی از آهن ساخته شده است ؟چه قسمت هایی  -۰

 .چهار ویژگی آهن را نام ببرید -۳

 ..چهار ویژگی مشترک فلزات را بنویسید-۴

 دو ماده که در مرحله ی تهیّه خمیر کاغذ استفاده می شوند کدام اند ؟ -5

 اسید ها به چند دسته تقسیم می شوند نام ببرید ؟ -6

 .صنعتی را بیان کنیدسه ویژگی اسیدهای  -0

 .دو اسید صنعتی نام ببرید -8

 .اسید های خوراکی چه مزه ای دارند ؟ -9

 .چند اسید خوراکی نام ببرید -۰۱

کدام یک از ویژگی های آهن سبب شده تا این فلز به طور وسیع در صنعت کاغذ سازی و اغلب صنایع بزرگ کاربرد  -۰۰

                                                               داشته باشد ؟

 تغییر رنگ کاغذ پی اچ در تماس با آنها ماده

  پرتقال و کیوی

  سرکه ترشی

  جوهر نمک

  لیمو ترش

ها را  آزمایش دمزند دلبنفر

روشهای  به وسیله یکی از 

باال انجام بده و نتایج را در 

 جدول ثبت کن .


