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بـه نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

کتابـی کـه در دسـت داریـد »کتـاب کار علـوم ششـم دبسـتان« اسـت کـه نـگارش آن بـر 
عهـده ی مؤلفـان گرامـی آقـای مهنـدس مجیـد علی محمـدی و خانم مریـم علیشـاهی بوده و 

زیرنظـر دبیـر محتـرم مجموعـه تهیه شـده اسـت.
ایـن کتـاب براسـاس کتـاب جدیـد آمـوزش و پـرورش برای کالس ششـم دبسـتان نگاشـته 
شـده و تمامـی نکته هـای مربـوط به کتـاب علوم ششـم را دربرمی گیـرد و تمرین هـای آن به 
گونـه ای طراحـی شـده اسـت کـه متنوع بـوده و ابتـکار دانش آمـوزان را به همراه داشـته باشـد.

هـر فصـل کتـاب براسـاس موضوع بنـدی کتـاب درسـی تفکیک شـده و هر بخش آن شـامل 
قسـمت های زیر اسـت:

 درس نامه
 عبارت های درست یا نادرست

 کامل کردن جمالت
 پرسش های چهارگزینه ای

 پرسش های مبتکرانه
 پاسخ تمرین ها و پرسش های مبتکرانه

قابـل ذکر اسـت که پرسـش های مبتکرانـه فقط بـرای دانش آموزان عالقه مند و سـخت کوش 
طراحـی شـده و معلمان عزیـز در ارائه یا عـدم ارائه آن ها صاحب اختیار هسـتند.

امیدواریـم این مجموعه بـرای دانش آموزان عزیـز مفید بوده 
و در رسـیدن بـه موفقیت، یاری گر آن ها باشـد.

در پایـان الزم می دانیـم از مؤلفـان محترم، دبیـر مجموعه 
)حروف چیـن(،  شـریفی  زینـب  و  محبوبـه  خانم هـا  و 
ملیحـه محمدی)گرافیسـت و صفحـه آرا(، بهـاره خدامـی 
و زهـرا  )گرافیسـت(، سـپیده رشـیدی، رضیـه صفریـان 
گـودرز کـه بـرای طراحی جلـد کتاب هـای مجموعـه کار 
کنیـم. کشیده اندسـپاس گزاری  زیـادی  زحمـت  تمریـن  و 
انتشارات مبتکران
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 انسان ها از همان ابتدا به دنبال حل مسائل زندگی خود به روش های گوناگون بودند. آن ها از تجربة شخصی خود 

و یا تجربیات دیگران بهره می گرفتند. امروزه نیز عالوه بر استفاده از تجربیات، روش علمی راهی مناسب برای حل 

مسائل در زندگی به شمار می رود.  در ادامه با مراحل یک روش علمی آشنا می شویم:

 مراحل یک روش علمی
  مشاهده:

منظور از مشاهده، استفاده از حواس پنج گانه است که هدف از آن، مقایسه ی بین دو چیز و یا طبقه بندی اجسام می باشد.

  طرح مسئله و بیان آن
  ارائه فرضیه مناسب

پاسخ احتمالی یا توضیحی برای یک مسئله است که باید اثبات شود یا رد گردد.
  آزمایش فرضیه

برای اطمینان از درستی یا نادرستی فرضیه، آن را آزمایش می کنیم.

هنگام آزمایش باید مشخص کنیم که چه چیزی را باید تغییر دهیم و چه چیزهایی را ثابت نگه داریم. نمی توانیم 

تأثیر تمام متغیرها را بر یک چیز به طور هم زمان بررسی کنیم.
  تفسیر یافته ها

علت  بیان  برای  کافی  دالیل  بتواند  که  مناسب  نتیجه ای  به  رسیدن  برای  شده  گردآوری  اطالعات  از  استفاده 

حوادث ارائه دهد.
  ارائه نظریه

به فرضیه ای که آزمایش ها درستی آن را ثابت کرده اند، نظریه می گوییم. 

زنگ علوم
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د رستمرین های اول 

نادرست    درست     1- برای یک مشاهدة علمی باید از حواس خود استفاده کنیم. 
نادرست   درست   2- برای موفقیت در یک روش علمی، باید فرضیه های درستی ارائه دهیم. 

3- اگر در آزمایشی، پیش بینی ما اشتباه باشد، نتیجه می گیریم که آزمایش همراه با خطا بوده است.
نادرست  درست       
4- هر اندازه فاصله ی یک گلوله تا زمین بیش تر باشد سرعت گلوله موقع برخورد با زمین بیش تر خواهد بود.

نادرست  درست       
نادرست  درست    5- از ویژگی های یک فرضیه علمی آن است که نباید خالف آن ثابت شود. 

6- پیشنهادهایی که برای حل مسئله ارائه می دهیم، .................... )نظریه، قانون علمی، فرضیه( نامیده می شوند.
7- ارائه فرضیه در روش علمی، بعد از .................... )یادداشت برداری، بیان مسئله، آزمایش( می باشد.

8- درستی یک فرضیه به وسیله .................... )آزمایش، جمع آوری اطالعات، فرضیه جدید( ثابت می شود.
9- اگر شهاب سنگ در .................... )اقیانوس، بیابان، جنگل( سقوط کند، هیچ گودالی ایجاد نمی کند.

10- اصلی ترین شرط برای یک فرضیه، .................... است.
د قابل آزمایش بودن ج قابل فهم بودن  ب آسان بودن    الف درست بودن 

11- برای بیان دقیق مشاهدات خود در جریان یک روش علمی باید، ....................
ب یادداشت برداری کنیم.   الف فرضیه بسازیم.  

د اطالعات جمع آوری کنیم. ج آزمایش طراحی کنیم.    

12- تمام گزینه ها درست بیان شده اند؛ به جز گزینه ی ....................
  الف برای حّل هر مسئله، داشتن تنها یک فرضیه کافی است.

ب برای حل هر مسئله، بهتر است چندین فرضیه ارائه دهیم.  
ج مشاهدة دقیق، همان استفاده از اندام های حسی برای جمع آوری اطالعات است.  

د برای آن که اندازه گیری مطمئن تر باشد، بهتر است آزمایش را تکرار کنیم.  

13- یک گیاه پزشک پس از مشاهده ی درختان سیب در یک باغ، علت خشک شدن درختان را این گونه بیان می کند: 
»به نظر می رسد آفتی به نام کرم ساقه خوار، موجب خشک شدن درختان شده است.« این جمله، یک .............................. 

در روش علمی است.
ب نظریة علمی   الف مشاهدة علمی 

د فرضیه مناسب ج گردآوری اطالعات   
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اتاق  دیوار  به  را  کوچکی  بخاری  سرما،  فصل  آغاز  با  مهدی  14-آقا 
بعضی  بخاری در  از خاموش شدن  بچه ها  اّما  فرزندانش نصب کرد؛ 
ناراحتی می کردند. شما چه فرضیه هایی برای  اوقات شبانه روز اظهار 

این مشکل ارائه می کنید.
فرضیه اّول:  
فرضیه دوم: 

 15- برای اثبات این فرضیه که بیان می کند: »به نظر می رسد نان در شرایط تاریکی و هوای گرم و مرطوب زودتر کپک 
می زند...« چند آزمایش طراحی می شود:

الف( در طراحی آزمایش ها، چه عواملی را به عنوان متغیر در نظر می گیرید؟

ب( آزمایشی را که برای اثبات »نقش نور« در سرعت کپک زدن، انجام می دهید، 
شرح دهید. 

16- دانشمندان در روش علمی، برای حل یک مسئله، آزمایش می کنند.
الف( در روش علمی هدف از آزمایش چیست؟ 

ب( چرا مجبور می شویم یک آزمایش را چند بار تکرار کنیم؟ 

آن  نتیجه ی  است.  داده  قرار  خود  تأثیر  تحت  را  ایران  عزیزمان  کشور  نینو«  »ال  پدیده  سال 1394  »در   -17 
بارش های سیالبی ایالم و بارش برف پاییزی بود.« جمله های درست را  بزنید:

الف( به احتمال زیاد سال هایی که پدیده ی »ال نینو« حاکم است، ذخیرة آب در پشت سدها افزایش می یابد.

ب( در سال هایی که پدیده ی »ال نینو« حاکم است، ساعات آفتابی در کشور نسبت به سال های دیگر بیش تر است.
پ( اگر مردم کشورمان همکاری کنند، می توانند مانع از ورود پدیده  ی »ال نینو« به کشور شوند.
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مؤثر  شهاب سنگ ها  توسط  زمین  سطح  روی  ایجادشده  گودال های  قطر  و  عمق  روی  بر  گوناگونی  عوامل   -18  

می باشند . با توجه به شکل ارائه شده در زیر، نقش هر یک از این عوامل را مشخص کنید.

الف( با مقایسه شهاب سنگ )1( و )2(: 

ب( با مقایسه شهاب سنگ )3( و )4( )در صورتی که جرم هر دو یکسان باشد.(: 

پ( اگر شهاب سنگ به بیابان های مرکزی ایران برخورد کند، گودال عمیق تری ایجاد می کند یا روی کوه هایی 

که از سنگ های آتش فشانی تشکیل شده است؟ چرا؟ 

19- با توجه به سؤال شماره 18، چرا قطر و عمق گودال های ایجادشده توسط شهاب سنگ یکسان نیست؟

عامل اول: 

عامل دوم: 

عامل سوم: 

20- برای اثبات این فرضیه یک آزمایش طراحی کنید. »هرچه شهاب سنگ با سرعت بیش تری به زمین برخورد 

کند، قطر دهانه گودال ایجاد شده بزرگ تر خواهد بود.« 

تا خاک و قطر دهانه  بین فاصله گلوله  ارتباط  نتیجه ی آزمایش های خود را برای بررسی  21- گروه »خوارزمی« 

گودال روی خاک، بر روی نمودار روبه رو نشان داده اند:

الف( آن ها چه فرضیه ای را مورد آزمایش قرار داده اند؟ 

ب(  آن ها چه چیزی را تغییر داده اند؟ 

پ( آن ها چه چیزهایی را ثابت و یکسان نگه می دارند؟ 
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22- برای بررسی »نقش دما، در حل شدن یک ماده در آب« از مادة مجهولی استفاده می کنیم. نتایج به  دست آمده 
در نمودار زیر مشخص شده است.

الف( می دانید آب دریا نسبت به آب رودخانه گرم تر است. اگر در آب یک رودخانه، این ماده مجهول محلول 
باشد، پیش بینی می کنید پس از رسیدن آب رودخانه به دریا، ماده رسوب می کند یا محلول باقی می ماند؟ چرا؟

تغییر  وقتی آب گرم تر می شود، چگونه  ماده در آب،  میزان حل شدن  ب( 
می کند؟

 پ( آیا این فرضیه درست است که: »با افزایش دمای آب، حل شدن مواد 
در آب افزایش می یابد.«؟ پاسخ خود را شرح دهید. 

 ἆ 飾듾系 
23- اصطالحی هستم که به »تبدیل علم به عمل« معنا می شوم. به عنوان مثال ساخت خودرو، تلفن همراه و طراحی 

نیروگاه های هسته ای، نتیجه ی تبدیل دانش به عمل است. بعضی معتقدند من بسیار مفیدم و برخی زیان هایی 

را برای من ذکر کرده  اند. اگر مایلید با من آشنا شوید، جدول زیر را حل کرده و از ستون رمز، نامم را بیابید.

1- در این مشاهده به چیستی اشیا اهمیت می دهیم.

2- برای مشاهده ی علمی از این حس استفاده فراوانی می کنیم.

3- برای آن که درستی یک فرضیه علمی را ثابت کنیم، چند ........................ طراحی می کنیم.

4- یکی از روش های ثبت اطالعات که انواع ستونی، دایره ای و خطی دارد.

5- پاسخ احتمالی به یک مسئله، در روش علمی است.

6- فرضیه ای که درستی آن اثبات شده است.
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باگذشت زمان و افزایش اطالعات علمی و آثار فرهنگی، ... روش های ثبت و ذخیره ی اطالعات تغییر کرده است.

در گذشته های دور، نوشتن روی سنگ و چرم و... مرسوم بود و اکنون کاغذ، رایانه، ...
 انواع مواد
ماده طبیعی

هر ماده ای که در طبیعت یافت شود و به همان شکل استفاده گردد؛ مانند پنبه، نفت خام، ....

 ماده مصنوعی
دسته ای از مواد که انسان آن ها را از مواد طبیعی می سازد؛ مانند پالستیک )که از نفت خام 

تولید می شود(، شیشه )که از شن و ماسه ساخته می شود( و پارچه)که از پنبه یا ... است(.

 کاغذ، ماده ای مصنوعی یا طبیعی؟
مادة اصلی کاغذ، چوب درختان )ساقه، تنه محکم و شاخه های چوبی( است؛ البته از الیاف سلولزی نیشکر و پنبه و... 

نیز می توان کاغذ ساخت؛ بنابراین کاغذ یک ماده مصنوعی است.
 سه مرحله تولید کاغذ عبارت اند از:

 مرحله اول: تهیه خمیر کاغذ
این مرحله شامل قطع درختان، حمل به کارخانه، جداسازی پوست، خرد کردن  چوب )چیپس( و مخلوط کردن مواد 

شیمیایی و بخار آب به آن می باشد.

برای تولید کاغذهای مرغوب تر، مواد دیگری مانند پالستیک )ضد آب شدن(، نشاسته )محکم شدن( و گچ )مات 

شدن( به خمیر افزوده می شود.

 مرحله دوم: تبدیل خمیر به کاغذ
در این مرحله برای بی رنگ کردن خمیر کاغذ، به آن مواد شیمیایی با خاصیت رنگبری اضافه می شود که مهم ترین 

آن ها آب اکسیژنه )هیدروژن پراکسید( و گاز کلر می باشد؛ البته آب ژاول هم خاصیت رنگبری دارد.

سرگذشت مفتر من
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نکته در آزمایش بی رنگ شدن محلول پتاسیم پرمنگنات، باید محلول را کمی اسیدی کرد و سپس آب اکسیژنه 

را به آن افزود. برای این منظور از سرکه استفاده می کنیم. پس از استفاده از آب اکسیژنه مقدار کمی آب و اکسیژن 

آزاد می شود که خطری برای محیط زیست ندارد.

نکته آب اکسیژنه در اثر نور و گرما به مواد ساده تری ]آب و اکسیژن[ تجزیه می شود، به همین دلیل آن را درون 

شیشه های تیره نگه داری می کنند.

]ادامه توضیحات این مرحله و مرحله سوم در درس سوم خواهد آمد.[

 تولید کاغذ بازیافتی
امروزه برای تولید کاغذ و صرفه جویی در مصرف مواد اولیه، از کاغذهای باطله استفاده می کنند.

از خمیر کردن،مراحل  و پس  ریز کرده )چرخ کرده(  را  آنها  بازیافت،  قابل  باطله ی  از جمع آوری کاغذهای  پس 

رنگبری و تکمیلی روی آن صورت می گیرد.

 بعضی کاغذها را نمی توان بازیافت کرد:
 کاغذهای با مصرف بهداشتی: مثل دستمال کاغذی

 کاغذهای ویژه بسته بندی مواد غذایی: پاکت پیتزا

 کاغذهای آغشته به مواد نفتی یا مواد رنگی: کاغذ و مقوارنگی

مصرف بی رویه کاغذ موجب از بین رفتن جنگل ها و توقف چرخه ی تولید اکسیژن و درنتیجه افزایش کربن  نکته

دی اکسید و آلودگی هوا و گرم شدن کره ی زمین می شود.
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د رستمرین های دوم

نادرست  درست   1- آب ژاول همانند کلر جزء مواد رنگبر محسوب می شود. 

نادرست  درست   2- بازیافت کاغذ باطله، یکی از راه های مناسب حفظ منابع طبیعی می باشد. 

نادرست  درست    3- چیپس چوب تولید شده در کارخانه کاغذسازی یک تغییر شیمیایی است. 

نادرست  درست   4- آب ژاول را نباید در محیط های دربسته استفاده کنیم.  

5- آب اکسیژنه را باید در محیطی ................... )روشن، تاریک( درون ظروِف در بسته نگهداری کرد.

 6- قطع بی رویه درختان موجب افزایش گاز ................... )کربن دی اکسید، اکسیژن، نیتروژن( در هوا می شود.

7- برای تولید کاغذهای ................... ، )مات، رنگی، سفید( به خمیر کاغذ، گچ افزوده می شود.

 8- رنگبری درخمیر کاغذ، نمونه ای از یک تغییر ................... )فیزیکی، خودبه خودی، شیمیایی( می باشد.

9- کدام قسمت درختان برای تهیه کاغذ مناسب است؟

د تمام موارد   ج شاخه های چوبی  ب ساقه    الف تنه محکم 

10- کدام ماده، مصنوعی است؟

د چوب ج الستیک  ب پوست    الف ماسه 

11- استفاده از ................... برای بازیافت، مناسب تر است.

د دستمال کاغذی ج مقوای رنگی  ب روزنامه    الف جعبه پیتزا 

 12-کدام عبارت دربارة »آب اکسیژنه« و »آب ژاول« درست بیان نشده است؟

  الف آب اکسیژنه ترکیب ناپایداری است که در برابر نور، تجزیه می شود.

ب آب اکسیژنه نوعی اسید است که از عناصر اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده است.  

ج آب ژاول مخلوطی است که ترکیبات کلردار در آن وجود دارد.  

د هر دو ماده، خاصیت رنگبری دارند.  

13- حل شدن پتاسیم پرمنگنات در آب، نوعی تغییر................... است و محلول حاصل به رنگ................... است.

د فیزیکی ـ زرد ج شیمیایی ـ بنفش  ب شیمیایی ـ زرد    الف فیزیکی ـ بنفش 
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14- عبارت مناسب را از ستون )ب( انتخاب کنید و به کلمه مناسب از ستون )الف( وصل کنید.

)ب()الف(

 .برای آهار دادن به کاغذ، در فعالیت های تکمیلی از آن استفاده می شود 

 .از مواد طبیعی که منشاء آن، سنگ است

 .مهم ترین منبع تولید اکسیژن در طبیعت هستند

 .عنصری رنگبر است 

 گچ

 پالستیک

  نشاسته

 کلر

 طال

 درختان

15- »کاغذ« در زندگی امروزی بشر کاربرد زیادی دارد. با توجه به تصاویر، یک کاربرد مناسب از کاغذ، برای هر 

شکل بنویسید.

ج( مرغداری: ب( خیاطی:  الف( قنادی: 

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

16- جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید.

نام ماده
منشأنوع ماده

کاربرد مناسب سنگجانوریگیاهی مصنوعیطبیعی
چوب

_


تولید کاغذ__
نفت خام

آهن
شیشه

17- در کشور عزیزمان- ایران- کارخانه های کاغذسازی زیادی فعالیت دارند:

الف( در کارخانه ها، از کدام بخش گیاهان، کاغذ تولید می کنیم؟
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ب( به جز درختان، از چه گیاهانی برای کاغذسازی استفاده می کنیم؟

18- آرمین و یونس دربارة مرحله تهیه چیپس از چوب در کارخانه، با یکدیگر بحث و گفتگو می کردند. آرمین چند 
پرسش مطرح کرد. شما پاسخ احتمالی یونس به این سوال ها را بنویسید.

الف( تهیه چیپس از چوب، تغییر فیزیکی است یا شیمیایی؟  
ب( منظور از چیپس کردن چوب، چیست؟ 

پ( ابزار و وسایلی که در تهیّه چیپس چوب استفاده می شوند، فلزی هستند یا چوبی؟  دلیل خود را بیان کنید.

 19- آب اکسیژنه ماده ای است که در مولکول آن اکسیژن و هیدروژن وجود دارد:
الف( آب اکسیژنه عنصر است یا ترکیب؟ چرا؟ 

ب( توضیح دهید برای نگه داری این ماده از شیشه های تیره استفاده می شود یا شیشه های روشن؟ چرا؟

20- اگر آب اکسیژنه را در معرض نور خورشید نگه داری کنید، تجزیه می شود:
الف( تجزیه شدن آب اکسیژنه تغییری فیزیکی است یا شیمیایی؟ چرا؟ 

ب( از تجزیه ی آب اکسیژنه چه موادی به دست می آید؟ 

21- شکل روبه رو چرخه ی مواد در طبیعت را نشان می دهد؛ با دقت در 
تصویر به سؤاالت زیر پاسخ دهید.

 الف( جانوران از گاز اکسیژن چه استفاده ای می کنند؟

 ب( گاز اکسیژن چگونه توسط گیاهان تولید می شود؟

 22- مصرف بی رویه ی کاغذ چه تأثیری بر این چرخه دارد؟ پاسخ خود را شرح دهید. .................................................

23- یکی از راه های مناسب برای حفاظت از جنگل ها، بازیافت کاغذ است:
الف( بازیافت کاغذ چگونه به حفاظت جنگل کمک می کند؟ 

ب( آیا بازیافت کاغذ باعث صرفه جویی در مصرف انرژی می شود؟ دلیل خود را بیان کنید. 

24- هر کدام از موارد زیر را به چه دالیلی نمی توان بازیافت کرد؟

د  ج   ب     الف 

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

 25- اگر بخواهیم با کاغذهای باطله  کاغذ بازیافتی تولید کنیم، کدام یک از مراحل تولید کاغذ انجام نمی شود؟
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نادرست  درست   1- پارچه یک ماده طبیعی است؛ زیرا از پنبه و پشم ساخته می شود. 

نادرست  درست    2- سلولز ماده ای است که در بافت های گیاهی مشاهده می شود. 

نادرست  درست   3- ماسه ماده ای مصنوعی است؛ زیرا از خرد شدن سنگ ها به وجود آمده است. 

 4- تعداد مراحل تولید کاغذ به روش بازیافت، کم تر از وقتی است که کاغذ از درخت تهیّه می شود.

نادرست  درست       

 5- آب اکسیژنه.................. )ترکیب، مخلوط ناهمگن، محلول( ناپایداری است که در حضور نور تجزیه می شود.

6- در پاکت های آب میوه، برای جلوگیری از نفوذ مایع، از .................. )گچ، پالستیک، نشاسته( استفاده می کنند.

 7- آخرین مرحله از مراحل تبدیل درخت به کاغذ، نوعی تغییر .................. )شیمیایی، فیزیکی( است.

8- منشاء کدام یک از مواد، با بقیه متفاوت است؟

د گازوئیل ج پودر رخت شویی  ب شیشه    الف  الستیک اتومبیل 

9- کدام یک از فایده های بازیافت کاغذ و مقوا نیست؟

ب صرفه جویی در انرژی    الف  حفظ منابع طبیعی  

د بهبود در کیفیت کاغذ ج کاهش آلودگی    

10- یک باستان شناس، آثار به جا مانده از قدیم را روی کدام ماده جست و جو نمی کند؟

د سنگ مرمر ج خاک رس  ب چوب    الف  آجر و خشت 

 11- اگر تمام کاغذهایی که استفاده می کنیم از چوب درختان تولید شود آن گاه:

  الف  مقدار اکسیژن کاهش یافته اّما کربن دی اکسید در هوا افزایش می یابد.

ب مقدار اکسیژن و کربن دی اکسید در هوا افزایش می یابد.  

ج مقدار اکسیژن و کربن دی اکسید در هوا کاهش می یابد.  

د مقدار اکسیژن افزایش یافته اّما کربن دی اکسید کاهش می یابد.  

12- استفاده از ...................... برای بسته بندی موادغذایی مضر می باشد.

ب فویل آلومینیم   الف پوشش نازک سربی  

د کاغذ با پوشش پالستیکی ج مقوای ضدآب    



مول مگم  سرگذشت مفتر من

19

 13- کدام گزینه درست بیان نشده است؟

  الف  از نفت خام، مواد مصنوعی زیادی تولید می شود.  

ب درصد سلولز در کاغذ بازیافتی از سلولز چوب بیش تر است.    

ج نفت خام ماده ای طبیعی است که در صنایع داروسازی هم کاربرد دارد.    

د بافت ریشه در درختان جنگلی، حاوی سلولز است اّما در تهیه کاغذ استفاده نمی شود.    

14- هر یک از عبارت های ستون )الف( را به اصطالحات مرتبط به ستون )ب( متصل کنید.

)ب()الف(

 .ماده ای طبیعی که مواد مصنوعی بسیاری از آن تولید می شود 

.روشی مناسب برای حفظ منابع طبیعی و انتقال این منابع به نسل های آینده است 

 .مخلوطی که می تواند حساسیت تنفسی ایجاد کند 

 .ترکیبی که در برابر نور ناپایدار است 

 .ماده ای مصنوعی که امروزه در پیشرفت علم و دانش بشر، نقش بسیار زیادی دارد 

  آب اکسیژنه

 آب ژاول

 استخراج

 بازیافت

 گچ

 نفت خام

 کاغذ

15- هر کلمه را به عبارت مناسب موردنظر وصل کنید.

بازیافت آری یا نه!نام کاغذ/ ماده

 دستمال کاغذی

 کاغذ ساندویچ

 کاغذ رنگی

 شانه تخم مرغ

 کاغذ باطله

 نه، صرفه اقتصادی ندارد.

 نه، هزینه زیادی دارد.

 نه، آلوده است.

 آری، به حفظ منابع طبیعی کمک می کند.

 نه، باعث انتقال میکروب و بیماری می شود.



ششمعلوم  و تمرین   کتاب کار 

20

16- نفت خام ماده ای طبیعی و پرمصرف در جهان است. امروزه برای تهیه مواد و تأمین انرژی از این ماده استفاده 

زیادی می شود. روبه روی هر یک از صنایع ذکر شده، یک کاربرد متناسب و مرتبط با نفت خام بنویسید.

الف( صنعت داروسازی  

ب( صنعت نساجی )تولید پوشاک(   

ج( صنعت کشاورزی و باغداری 

د( صنعت خودروسازی 

17- یکی از راه های کمک به حفظ منابع طبیعی، بازیافت مواد است:

الف( به جز کاغذ دو ماده ی دیگر که قابلیت بازیافت را دارند، نام ببرید. 

ب( چند مورد از فواید بازیافت مواد مختلف را بنویسید. 

 18- درون ظرف روبه رو مقدار کافی آب اکسیژنه می ریزیم، اگر یک زغال نیمه افروخته را مقابل لوله قرار دهیم:

الف( چرا رنگ زغال سرخ تر می شود؟ 

ب( آیا در طول آزمایش، آب اکسیژنه دچار تغییرشیمیایی می شود یا فیزیکی؟

 از کجا فهمیدید؟ 


