
 
 

 

 

 
 

 سرگذشت دفتر من – دومفصل های پرسشی پاسخنامه

 جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:
 است.......... چوب .........ی اصلی و خام مورد نیاز برای ساخت کاغذ، ماده .1

 گویند.می...... مصنوعی .....شوند، مواد به موادی که از مواد موجود در طبیعت ساخته می .2

 است......... مصنوعی ......ی کاغذ یک ماده .3

 است...... فیزیکی ......تبدیل چوب به چیپس چوب، یک تغییر  .4

 ساخته شده است........ سلولز .....ای به نام ی اسکلتی گیاهان از مادهدیواره .5

 یابد.پایان می...... فیزیکی .....شود و با یک تغییر آغاز می..... فیزیکی .....مراحل تولید کاغذ، با یک تغییر  .6

 شود.استفاده می....... کلر .....ی کاغذسازی از گاز برای از بین بردن رنگ خمیر چوب، در کارخانه .7

 به دانش ساخت کاغذ دست یافتند...... سمرقند .....سال پس از میالد مسیح، مسلمانان در سرزمینی به نام  700حدود  .8

 شود.می...... شیمیایی .....افزودن آب اکسیژنه به خمیر کاغذ، باعث نوعی تغییر  .9

 شود.استفاده می..... پالستیک .....ی کاغذ ضد آب از برای تهیه .10

 

 :درستی یا نادرستی جمالت زیر رامشخص کنید
  شود.بازیافت سبب حفظ محیط زیست می .1

  پنبه و ماسه از مواد مصنوعی هستند. .2

 کند.مقابل نور تغییر میخواص آب اکسیژنه در  .3

 تولید کاغذ فقط شامل تغییرات فیزیکی است. .4

 ی طبیعی است.آهن یک ماده .5

 گیر و پرهزینه است.های قدیمی، بسیار وقتثبت اطالعات به روش .6

 توان بدون هیچ مشکلی بازیافت کرد.ی کاغذهای استفاده شده را میهمه .7

 ی مواد را از بین ببرد.تواند رنگ همهآب اکسیژنه می .8

 محصوالت بازیافتی مقاومت کمتری دارند. .9

 کنیم، طبیعی هستند.که امروزه استفاده میبیشتر موادی  .10
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 :به سواالت زیر پاسخ دهید

 اند.را بنویسید و بگویید چه مزایا و معایبی داشته )دوران باستان(روش ثبت اطالعات توسط مردمان گذشته دو .1

 ها )معایب(بدی ها )مزایا(خوبی روش

سخت بودن نوشتن، فضای محدود برای نوشتن اطالعات زیاد،  ماندگاری زیاد، در دسترس بودن سنگحکاکی روی 

 اشتباهبروز عدم امکان اصالح در صورت 

 پذیری زیاد، ماندگاری کمآسیب تر نسبت به سنگحمل آسان، نوشتن راحت چوبنوشتن روی 
 

 

 شود:هایی از کاغذ میهای زیر چه استفادهدر هر یک از شغل .2

 ، متر کاغذی، مجالت مدل لباس و دفتر ثبت سایزهای مشتریان و ...بسته بندی لباس ،کشخطکاغذ الگو، : الف( خیاطی

 های بانکی و ...، پول، سفته، فرمهای واریز و پرداخت پولهای بانکی، چک، فیشدفترچهب( بانک: 
 

گیر های قدیمی بسیار سخت و وقتبیشتر روشزیرا استفاده از  های قدیمی ثبت اطالعات استفاده کرد؟توان از روشچرا امروزه نمی .3

های ها سخت یا غیرممکن بود و همچنین با افزایش روزافزون جمعیت و اطالعات، روشتر موارد، حمل و نقل نوشتهبود و در بیش

 تر و سریعتر انتقال و درج اطالعات را نیازمند داریم.جدیدتر، آسان

 پنبه و نیشکر ن کاغذ تهیه کرد؟توابه غیر از چوب از چه مواد دیگری می .4

 دهد؟ چرا؟س چوب به خمیر کاغذ، چه نوع تغییری روی میپدر تبدیل چی .5

 تغییر شیمیایی روی می دهد زیرا رنگ و خواص چوب تغییر می کند و قابل برگشت به حالت اولیه نیست.

 کدامیک از تغییرات زیر فیزیکی و کدامیک شیمیایی است؟ .6

 فیزیکی یا شیمیایی تغییر شیمیاییفیزیکی یا  تغییر

 فیزیکی حکاکی روی سنگ شیمیایی سوختن چوب

 فیزیکی شکستن بشقاب چینی فیزیکی تراشیدن مداد

 شیمیایی آب پز کردن تخم مرغ شیمیایی ظاهر کردن عکس

 فیزیکی بافتن لباس پشمی فیزیکی آرد کردن گندم

 شیمیایی گازدار شدن دوغ شیمیایی کپک زدن نان
 

از دستکش استفاده کنیم و در محیط بسته  مورد کافیست.( 2در هنگام استفاده از آب ژاول به چه نکات ایمنی باید دقت کنیم؟ ) .7

 های دیگر استفاده نکنیم.و یا با آب داغ و همراه با شوینده

  شود؟برگی تقریبا چند اصله درخت قطع می 500جلد دفتر  800ی برای تهیه .8

  اصله درخت باید قطع شود. 3 برگه کاغذ 100000 برای تولید
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400000=500×800 X=3×4=12 

 

 .اصله درخت باید قطع شود 12

100000 

x 400000 
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 .هستندزیرا آلوده به میکروب  های کاغذی مصرف شده را بازیافت کرد؟توان دستمالنمی چرا .9

ای زیرا در طبیعت وجود ندارد و از ایجاد یک سری تغییرات در نفت خام که ماده دانیم؟ای مصنوعی میچرا الستیک را ماده .10

 شود.طبیعی است تهیه می

تعیین کنید کدام مرحله تغییر شیمیایی  سپس گذاری کرده و بنویسید وا توجه به تصاویر زیر مراحل تولید کاغذ را به ترتیب شمارهب .11

 و کدام مرحله تغییر فیزیکی است؟
 

 

 

 

شود و به راحتی به آب و گاز اکسیژن تجزیه میو گرما زیرا در مقابل نور  ؟کنندمیهای تیره نگهداری چرا آب اکسیژنه را در ظرف .12

 دهد.خواص خود را از دست می

 رود:مشخص کنید هر ماده به چه علت در خمیر کاغذ به کار میجدول زیر در  .13

 علت استفاده ی به کار رفتهماده علت استفاده ی به کار رفتهادهم

 نشاسته
افزایش استحکام و مقاومت کاغذ، صاف 

 کردن سطح کاغذ
 رنگ

 تولید کاغذ رنگی

 تولید کاغذ ضد آب مثل کاغذ گالسه پالستیک خمیر کاغذ از بین بردن رنگ آب ژاول

 افزایش چسبندگی خمیر کاغذ چسب کاغذصاف کردن سطح  مات کردن کاغذ، گچ

   
 

 ی درختان جنگلبریدن تنه (1)

 .... فیزیکی ...تغییر 

 

 تبدیل چیپس چوب به خمیر کاغذ (4)

 ..... شیمیایی .....تغییر 

 

 های دلخواهبرش کاغذ به اندازه (6)

 ..... فیزیکی .....تغییر 

   
 

 پهن و خشک کردن خمیر کاغذ  (5)

 .... فیزیکی ....تغییر 

 

 ها و شستن آنهاکندن پوست تنه  (2)

 ... فیزیکی ....تغییر 

 

 چوب به چیپس چوبتبدیل  (3)

 .... فیزیکی ....تغییر 
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 :ی صحیح را انتخاب کنیدگزینه

 کاغذ نیست؟ی مناسبی برای تولید کدامیک ماده .1

 های پهن درختانبرگد(  نیشکرج(  های چوبی درختانساقهب(  پنبهالف( 
 

 اند؟کدام دسته از مواد زیر همگی مصنوعی .2

 کاغذ، سیمان، نید(  شیشه، اسکناس، شمعج(  ( پنبه، چوب، ماسهب سنگ، اکسیژن، پارچهالف( 
 

 ؟کدام یک از موارد زیر منشاء طبیعی و زنده دارد .3

 ماسهد(  اکسیژن  ج( ( آهنب                  هیدروژنالف( 
 

 توانیم بازیافت کنیم؟ی کاغذها را میدر کدام دسته، همه  .4

 

 های آب اکسیژنه نیست؟کدامیک از ویژگی .5
 

  کدام یک از فواید بازیافت نیست؟ .6

 اشتغال زایید(  محیط زیست                            کاهش آلودگیج(              رکیفیت باالتتولید مواد با   ب( صرفه جویی در مصرف انرژی                                الف( 
 

 ؟کدام ماده خاصیت رنگبری ندارد .7

 

 شود؟ایجاد میی تنفسی موجودات با قطع بیش از حد درختان کدام تغییر در چرخه .8

 

 ؟کندکدامیک از موارد زیر، بهتر قابل بازیافت است و مشکلی ایجاد نمیکاغذ به کار رفته در  .9

 

  شود؟ای به آن اضافه میبرای افزایش قدرت جذب کاغذ چه ماده .10

 

 برگه امتحانی، کاغذ توالت، پاکت نامهب(  های درسی، کاغذ مقوا، کتابفیش بانکی الف(

 کارنامه دانش آموزان، دستمال کاغذی، کاغذ عکاسید(  جعبه پیتزا، کاغذ روزنامه، کاغذ دفترج( 

 د( سمی بودن ج( رنگبری                     پایداری                ب(  الف( سوزانندگی

 آب اکسیژنهد(  پرمنگنات پتاسیم ج(             گاز کلرب(  آب ژاولالف( 

 شود.اکسید تبدیل میدیب(  مقدار اکسیژن کمتری به کربن یابد.اکسید کاهش میدیالف(  تولید کربن

 شود.اکسید کمتری به اکسیژن تبدیل میدیمقدار کربن  د( یابد.                                   ج(  تولید اکسیژن افزایش می

 کارنامهد(  دستمال کاغذیج(  روزنامه            ب(  ی پیتزاجعبهالف( 

 د( گاز کلر رس چینی گل ج( الستیک          پ ب(  نشاسته                 الف( 
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