پرسش های فصل سوم – کارخانهی کاغذسازی
جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
 .1در ساخت بدنهی اتومبیلها از فلز ...........آهن .............استفاده میشود زیرا استحکام باالیی دارد.
 .2اسیدها به دو دستهی ..........صنعتی ........و ..........خوراکی ........تقسیم میشوند.
 .3مادهای که از مخلوط آهن و کربن و کروم به دست میآید........ ،آهن زنگ نزن یا استیل ......نامیده میشود.
 .4فلزها رسانای خوب .........گرما ......و ....جریان الکتریسیته .......هستند.
 .5برای شناسایی اسیدها از کاغذ  ..........PH.................استفاده میشود.
 .6تنها فلزی که در دمای معمولی مایع است........ ،جیوه ........میباشد.
 .7مهمترین فلزی که در صنایع کاغذسازی کاربرد دارد ..........آهن ........است.
 .8مقاومت یک جسم در برابر خراشیده شدن توسط اجسام دیگر را ............سختی ..........آن جسم مینامند.
 .9بیشتر مواد در جهان اطراف ما ........مخلوط( ........مخلوط – خالص) هستند.
 .10مخلوط دو یا چند فلز یا نافلز با هم را ......آلیاژ ........مینامند.
 .11جوهر نمک یک اسید ..........صنعتی ........است.
 .12سیمهای برق از فلز ..........مس ..........ساخته میشوند.
 .13اسیدهای خوراکی ،مزهی ........ترش ......دارند.

درستی یا نادرستی جمالت زیر رامشخص کنید:
 .1از آلومینیوم میتوان به راحتی ورقههای آلومینیوم تهیه کرد.

درست 

نادرست

 .2بیشترین مادهی به کار رفته در بدنهی هواپیما ،آهن است.

درست 

نادرست

 .3سرکه بر خالف جوهر نمک ،سنگ مرمر را در خود حل میکند.

درست 

نادرست

درست 

نادرست

 .5برای تهیهی یک تن کاغذ از طریق بازیافت 1400 ،کیلووات ساعت برق مصرف می شود.

درست 

نادرست

 .6جنس روکش قرصها از فلز مس است.

درست 

نادرست

 .7حل شدن سنگ مرمر در جوهر نمک یک تغییر شیمیایی است.

درست 

نادرست

 .8مقدار مصرف آب در تهیهی کاغذ از طریق بازیافت ،بیشتر از تهیهی آن از چوب است.

درست 

نادرست

 .9چگالی یخ با آب برابر است.

درست 

نادرست

 .10افزایش جمعیت سبب افزایش مصرف ساالنهی کاغذ شده است.

درست 

نادرست

.4

یکی از راههای شناسایی اسیدهای مختلف ،مزهی ترش آنها است.
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به سواالت زیر پاسخ دهید:
 .1چهار ویژگی عمومی فلزها را بنویسید -1 .چگالی باالیی دارند -2 .استحکام باالیی دارند -3 .ورقه پذیر و مفتول پذیرند -4 .جالی
فلزی (درخشنگی) دارند
 .2میزان رسانایی طال و نقره از مس بیشتر است .پس چرا در سیمهای برق از مس استفاده میشود؟
زیرا مس از طال و نقره ارزانتر است.
 .3به نظر شما کاغذ سختتر است یا مغز مداد؟ برای پاسخ خود دلیل بیاورید.
سختی کاغذ ار مغز مداد بیشتر است زیرا باعث ساییده شدن نوک مداد می شود.
 .4آلیاژ را تعریف کنید و بنویسید در تهیهی فوالد چه موادی به کار میرود؟
آلیاژ به مخلوطی از دو یا چند نوع فلز که باعث باال رفتن کیفیت محصول می شود می گویند .در تهیهی فوالد آهن را با کربن
مخلوط می کنند.
 .5نام پنج وسیله که در کارخانهی کاغذسازی استفاده میشوند را بنویسید.
غلتک های بزرگ صاف کردن و خشک کردن خمیر کاغذ ،سرند ،رنده ،دستگاه چوب خرد کن ،اره ،دیگ های بزرگ ،مخزن های
تولید خمیر کاغذ ،نقاله
 .6جدول زیر را کامل کنید؟
وسیله

فلز به کار رفته

علت کاربرد آن

روکش قرص

آلومینیوم

ورقه پذیری باال

سیم های برق

فلز مس

رسانای خوب الکتریسیته و ارزان

فرغون

آهن

استحکام زیاد

بدنهی هواپیما

آلومینیوم

سبکی و استحکام

زیور آالت

طال

درخشندگی و زیبایی و
مقاومت در برابر زنگ زدگی

 .7برای جلوگیری از زنگ زدن یک وسیلهی آهنی از چه روشهایی استفاده میکنند؟ ( 3مورد)
استفاده از ضد زنگ و رنگ زدن ،روغن کاری کردن ،تهیهی آلیاژ
 .8نام یک اسید خوراکی و یک اسید صنعتی را بنویسید و قدرت اسیدی آنها را با هم مقایسه کنید؟
اسید خوراکی :آبلیمو
قدرت اسیدی
اسید صنعتی :جوهر گوگرد

آبلیمو 
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جوهر گوگرد

 .9جوهر نمک چه نوع اسیدی است؟ اسید صنعتی
کاربرد آن در منزل چیست؟ برای شستشوی و تمیز کردن سرویس های بهداشتی ،کاشی و  ...استفاده می شود.
در هنگام استفاده از آن به چه نکاتی باید توجه کرد؟ حتما از دستکش و ماسک استفاده کنیم و مراقب باشیم فضا بسته نباشد (در
یا پنجره را باز بگذاریم) و آن را با سایر شوینده ها همزمان استفاده نکنیم زیرا گاز حاصل از این کار می تواند باعث آسیب های جدی
به ریه ها شود.
 .10معلم کالس ،سه محلول ناشناس را در اختیار دانشآموزان قرار داده است و آنها برای تشخیص قدرت اسیدی این محلولها ،از
کاغذ  PHاستفاده کردهاند .پس از یک دقیقه کاغذهای  PHرا از محلولها در آورده و مشاهده میکنند ،کاغذهای  PHدر محلول
اول به رنگ زرد ،در محلول دوم به رنگ قرمز و در محلول سوم به رنگ نارنجی درآمده اند .به نظر شما دانشآموزان گروه ،قدرت
اسیدی این سه محلول را چگونه تعیین میکنند؟

.......محلول دوم........  ......محلول سوم......  .......محلول اول........
قدرت اسیدی

 .11سام چند قطره جوهرنمک بر روی یک برگ سبز ریخت .او پس از چند دقیقه چه چیزی مشاهده میکند؟
برگ رنگ خود را از دست میدهد و سفید میشود.
 .12سه ویژگی اسیدهای صنعتی را بنویسید؟ سمی و غیر قابل لمس کردن و غیر قابل خوردن هستند.
 .13چگالی چیست؟ به جرم واحد حجم هر ماده ،چگالی آن میگویند.
یک قطعه آهن در آب فرو می رود زیرا چگالی آهن از آب بیشتر است .پس چرا کشتیهای غول پیکر که از آهن ساخته شدهاند و
بارهای سنگین حمل میکنند ،در آب فرو نمیروند؟ زیرا داخل کشتی از هوا پر شده است که دارای چگالی بسیار کمتری نسبت
به آب است و چگالی کلی کشتی را طوری پایین میآورد که بر روی آب شناور شود( .البته طراحی بدنهی کشتی نیز بسیار مؤثر
است).
 .14آهن زنگ نزن چیست؟ آلیاژی از آهن است که در برابر زنگ زدگی مقاوم است.
برای تولید آهن زنگ نزن چه موادی به آهن اضافه میشود؟ از مخلوط آهن و کربن و کروم استفاده میشود.
چند مورد از کاربردهای آهن زنگ نزن را بنویسید .بسیاری از ظروف آشپزخانه مثل :قاشق و چنگال غذاخوری ،آبکش و قابلمهی
استیل و سینک ظرفشویی و دیگ ماشین لباسشویی و ظرفشویی و همچنین بسیاری لوازم پزشکی مانند سوزن سرنگ و لوازم
جراحی
 .15هر عبارت را به کلمهی مناسب آن وصل کنید.
فلزی که در ساخت انواع دماسنج به کار میرود
نام یک اسید خوراکی
یکی از اسیدهای قوی
وسیلهی شناسایی اسیدها
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کاغذ پی اچ
جوهر گوگرد
آلومینیوم
سرکه
جیوه

گزینهی صحیح را انتخاب کنید:
 .1کدامیک فلز نیست؟
الف) قلع

ج) گوگرد

ب) مس

د) روی

 .2کدام مورد ،از ویژگیهای عمومی فلزات نمیباشد؟
الف) چکشخوارند

ج) رسانای جریان الکتریسیتهاند.

ب) به حالت مایع هستند.

د) رسانای گرما هستند.

 .3کار با کدام فلز به مدت طوالنی میتواند باعث ایجاد بیماری در فرد شود؟
الف) آهن

ج) طال

ب) مس

د) سرب

 .4در اثر واکنش اسیدها و بازها کدامیک از مواد زیر به دست میآید؟
الف) اکسید فلزات

ج) نمک

ب) کربندیاکسید

د) اکسیژن

 .5کدامیک از ویژگیهای آب اکسیژنه نیست؟
الف) سوزانندگی

ج) رنگبری

ب) پایداری

د) سمی بودن

 .6با شستن سنگ مرمر سرویسهای بهداشتی با کدام مادهی زیر بعد از مدتی ،سنگ دچار پوکی میشود؟
الف) آب ژاول

ج) سرکه

ب) جوهر نمک

د) مایع ظرفشویی

 .7بهترین راه شناسایی اسیدهای صنعتی چیست؟
الف) بوکردن

ج) استفاده از کاغذ پی اچ

ب) چشیدن

د) لمس کردن

 .8جنس غلتکهای بزرگ و دیگهای خمیرسازی کارخانههای کاغذسازی چیست؟
الف) مس

ج) سرب

ب) آهن

د) آلومینیوم

 .9اگر جرمهای مساوی از مواد زیر را با ترازو وزن کنیم ،کدامیک حجم بیشتری دارد؟
الف) روغن

ج) چوب پنبه

ب) آهن

 .10کدام عبارت در مورد تولید کاغذ نادرست است؟
الف) برای تولید یک تن کاغذ از کاغذهای باطله ،حدود  840کیلووات ساعت برق مصرف میشود.
ب) تولید کاغذ از کاغذهای باطله به صرفهتر از تولید آن از چوب درختان است.
ج) برای تولید یک تن کاغذ از چوب درختان ،حدود  1400کیلووات ساعت برق مصرف میشود.
د) قیمت تمام شدهی یک تن کاغذ بازیافتی ،بیشتر از قیمت تمام شدهی یک تن کاغذ تولید شده از چوب است.
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د) آلومینیوم

