
  5  درس اول:	زنگ	علوم		

  8  درس دوم:	سرگذشت	دفتر	من		

  13  درس سوم:	کارخانه	ی	کاغذسازی		

  19  درس چهارم:	سفر	به	اعماق	زمین		

  23  درس پنجم:	زمین	پویا		

  28  درس ششم: ورزش	و	نیرو	)1( 

  34  درس هفتم: ورزش	و	نیرو	)2(   

  40  درس هشتم: طّراحی	کنیم	و	بسازیم		

  42  آزمون نیم سال اول 

  44  درس نهم: سفر	انرژی		

  49  درس دهم: خیلی	کوچک،	خیلی	بزرگ		

  52  درس یازدهم: شگفتی	های	برگ		

  55  درس دوازدهم: جنگل	برای	کیست؟		

  60  درس سیزدهم: سالم	بمانیم		

  66  درس چهاردهم: از	گذشته	تا	آینده		

  68  آزمون نیم سال دوم  



کاغذیکیازمواد...............)طبیعیـمصنوعی(استکهازیکمادهی...............)طبیعیـمصنوعی(بهدستمیآید. 1 

مسلمانانحدود700سالپیشدرشهر...............)سمرقندـبخارا(بهدانشساختکاغذدستیافتند. 2 

ازمیانمراحلتبدیلدرختبهکاغذ،تبدیلچوببهچیپسچوب،تغییر...............)فیزیکیـشیمیایی(است. 3 

آباکسیژنهیکمادهیرنگبراستکهبایدآنرادرجایخنکو...............)تاریکـروشن(نگهداریکرد. 4 

برایساختکاغذهایگالسهبهخمیرکاغذ...............)نشاستهـپالستیک(اضافهمیکنند. 5 

کیسههاینایلونیتهیهشدهازموادبازیافتیرا...............)ضخیمترـنازکتر(ازکیسههاینایلونیتهیهشدهازمواداصلیمیسازند. 6 

نادرست درست	 	

 اجدادماتماماطالعاتخودرابررویسنگثبتمیکردند. 7 

 برایتهیهیکاغذ،همهیاجزایدرخترامیتواناستفادهکرد. 8 

 درتماممراحلتهیهیکاغذازچوب،تغییرفیزیکیرخمیدهد. 9 

 برایاینکهآباکسیژنه،بهراحتیرنگپتاسیمپرمنگناتراازبینببرد،اضافهکردن 10 

سرکهبهمحلولآبوپتاسیمپرمنگناتضروریاست.

 آباکسیژنهنمیتواند،رنگهمهیموادراازبینببرد. 11 

 برایتهیهیکاغذهایمات،بهخمیرکاغذ،گچاضافهمیکنند. 12 

 برایتهیهی200جلدکتابیادفتر500صفحهایبهطورتقریبیباید3اصلهدرخت 13 

قطعشود.

 مقاومتکاغذهایتهیهشدهازچوبنسبتبهکاغذهایبازیافتیبیشتراست. 14 

کدامیکازموادزیر،مصنوعیاست؟ 15 

 1( شن و ماسه   2( پنبه   3( نفت خام   4( آهن 

کدامعاملسببشدکهانسانهایگذشتهبهفکرساختکاغذبیفتند؟ 16 

 1( افزایش جمعیت   2( افزایش اطالعات علمی و آثار فرهنگی و اجتماعی

 3( کمبود منابع الزم برای ثبت اطالعات  4( همه ی موارد

ازنظرطبیعییامصنوعیبودن،کداممادهبابقیهمتفاوتاست؟ 17 

 1( گوشت  2( کیسه فریزر  3( میوه  4( خاک
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پولوبنزینبهترتیبازراستبهچپچهنوعموادیهستند؟ 18 

 1( طبیعی ـ طبیعی   2( مصنوعی ـ طبیعی

 3( طبیعی ـ مصنوعی   4( مصنوعی ـ مصنوعی

کدامگزینه،تعریفدقیقیازموادطبیعیاست؟ 19 

 1( همه ی موادی که در طبیعت و محیط اطراف یافت می شوند.

 2( موادی که در طبیعت یافت می شوند و قابل استفاده نیستند.

 3( موادی که از طبیعت به دست می آیند و برای استفاده از آن ها، حتماً باید آن ها را تغییر دهیم.

 4( موادی که در طبیعت یافت می شوند و بدون تغییر هم می توان از آن ها استفاده کرد.

درساختنکدامیکازمواردزیرازکاغذاستفادهشدهاست؟ 20 

 1( کیف پول  2( سرامیک  3( تمبر نامه  4( الستیک خودرو

درکدامیکازشغلهایزیر،ازکاغذکمتراستفادهمیشود؟ 21 

 )2    )1 

 )4    )3 

اتفاق چوب، از کاغذ تولید مرحلهی کدام در مختلف کاغذهای تهیهی برای مختلف، شیمیایی مواد اضافهکردن  22 

میافتد؟

 1( تبدیل چوب به تکه های ریز چوب   2( کندن پوست درخت 

 3( تبدیل تکه های ریز چوب به خمیر کاغذ   4( خشک کردن خمیر 

تأثیرآبژاولبررویخمیرکاغذمانندتأثیرکدامیکازموادزیررویخمیرکاغذمیباشد؟ 23 

 1( پالستیک   2( گاز کلر   3( گچ   4( رنگ 

تأثیرکداممادهرویپارچهیرنگیبابقیهمتفاوتاست؟ 24 

 1( آب ژاول  2( گاز کلر  3( آب اکسیژنه  4( آب مقطر

لیوانهاییکبارمصرفکاغذیبهگونهایساختهمیشوندکهآبدرآنهاکمترنفوذکند.کداممادهیزیرباعثنفوذکمتر 25 

آبدرآنهامیشود؟

 1( نمک  2( نشاسته  3( گچ  4( پالستیک
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»اینمادهبهکاغذاضافهمیشودتاکاغذحالتماتداشتهباشد،همچنینسببمیشودبامدادبهراحتیبتوانیمروی 26 

کاغذمطالبرابنویسیم،اینمادهمقدارینیزسببسفیدشدنکاغذمیشود«اینمطلبدرمورداضافهکردنکداممادهبه

کاغذاست؟

 1( گچ  2( نشاسته  3( پالستیک  4( گاز کلر

دونوارهماندازهازکیسههاینایلونیتهیهشدهازمواداصلیوکیسهینایلونیتهیهشدهازبازیافترابهمحلثابتیمیبندیم 27 

وهردورابانیروییکسانمیکشیم،کدامنوارزودترپارهمیشودوچرا؟

 1( نوار )1( ـ مقاومت کم تری دارد.

 2( نوار )2( ـ مقاومت کم تری دارد.

 3( نوار )1( ـ شفاف است. 

 4( نوار )2( ـ شفاف است.         

ترکیبکدامدومادهسالمتیانسانرامیتواندبهخطربیندازد؟ 28 

 1( آب و نمک   2( پالستیک و خمیر کاغذ  3( آب ژاول و یک ماده ی شوینده   4( سرکه و آب 

کاغذبهکاررفتهدرکدامیکازمواردزیر،مشکلیبرایبازیافتایجادنمیکند؟ 29 

 )4    )3   )2   )1 

کدامیکازجملههایزیرصحیحاست؟ 30 

 1( بیشتر مواد و وسایلی که ما از آن ها استفاده می کنیم به صورت طبیعی به دست می آید. 

 2( داروها نمونه هایی از مواد مصنوعی هستند که از مواد طبیعی به وجود می آیند. 

 3( بازیافت باعث افزایش استفاده از مواد خام می شود. 

 4( بازیافت باعث آلودگی محیط زیست می شود. 

مغزمدادرنگیازنظرطبیعییامصنوعیبودن،چهنوعمادهایاست؟ 31 

عالوهبرچوب،دومادهیدیگرکهکاغذرامیتوانازآنهانیزبهدستآورد،نامببرید. 32 

درهنگامخشککردنخمیرکاغذ،چهنوعتغییری)فیزیکییاشیمیایی(رویآنرخمیدهد؟ 33 

وقتیمقداریآباکسیژنهبهمخلوطآب،پتاسیمپرمنگناتوسرکهاضافهمیکنیم،رنگبنفشپتاسیمپرمنگناتچهتغییریمیکند؟ 34 

ازبینآبژاول،گازکلروآباکسیژنه،قدرترنگبریکدامیککمترازبقّیهاست؟ 35 

مقاومتکاغذهایبازیافتیبیشتراستیامقاومتکاغذهایتهیهشدهازچوب؟ 36 

 37ضخامتکاغذهایبازیافتیوکاغذهایحاصلازچوبرامقایسهکنید.

............................... > ..............................
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نیاکانماآثارعلمی،فرهنگی،هنریواجتماعیخودرابررویچهچیزهاییثبتمیکردند؟چهارموردبنویسید. 38 

دوموردازمزایاودوموردازمعایبنوشتنونقاشیرویسنگدرگذشتههایدوررابنویسید. 39 

مزایا: 

معایب:

موادزیررادرجدولدادهشدهبهطورمناسبطبقهبندیکنید. 40 

سنگ ـ پوست حیوانات ـ زغال سنگ ـ الستیک خودرو ـ پشم ـ کوله پشتی ـ شیشه

ماده ی مصنوعی ماده ی طبیعی 

مسلماناندرچهزمانیودرکدامشهربهدانشساختکاغذدستیافتند؟ 41 

درتصاویرزیر،مراحلساختکاغذبهصورتبههمریختهآوردهشدهاست.درزیرهرتصویر،شمارههایمربوطبههرمرحلهرابهدرستیبنویسید. 42 

مراحلتبدیلچوببهدرخترابهترتیببنویسید. 43 

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

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

..................................................  .................................................. 
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شیمیاییوفیزیکیبودنهرمرحلهازمراحلتهیهیکاغذازچوبرابنویسید. 44 

مرحله ی )3(: ............... مرحله ی )2(: ...............  مرحله ی )1(: ............... 

مرحله ی )6(: ............... مرحله ی )5(: ...............  مرحله ی )4(: ............... 

هنگاماستفادهازآباکسیژنهبهکدامنکاتایمنیبایدتوجهکرد؟سهموردبنویسید. 45 

سهمادهیرنگبرکهباآنآشناهستیدرانامببرید. 46 

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

جدولزیرراکاملکنید. 47 

علت استفاده ماده ی به کاررفته در تهیه ی کاغذ

نشاسته

گاز کلر 

گچ 

برایتهیهی200جلدکتابیادفتر500برگیبهطورتقریبیباید3اصلهدرختقطعشود.حسابکنیدبا6اصلهدرخت،چند 48 

جلدکتابیادفتر400برگیمیتوانتهیهکرد؟

قطعبیشازحددرختانبهچرخهیروبهروچهآسیبیخواهدزد؟ 49 



چراکیسههاینایلونیتهیهشدهازموادبازیافتیراضخیممیسازند؟ 50 

چراکاغذهایرنگیبرایبازیافتکاغذمناسبنیستند؟ 51 

مفاهیمزیرراتعریفکنید. 52 

 ماده ی طبیعی: 

 ماده ی مصنوعی: 

بازیافتکاغذچگونهسببحفظمحیطزیستمیشود؟ 53 


