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 زنگ علوم

  .شوددر اين فصل به بررسي روش يك كاوش علمي پرداخته مي
  كاوش علمي چيست؟

  :باشدحل يك مسئله به روش علمي شامل مراحل زير مي. اي گام به گام براي حل مسأله استكاوش علمي شيوه
 گانهبررسي دقيق و با استفاده از حواس پنج: مشاهده - 1

 برداري اوري اطالعات و يادداشتجمع - 2

در . باشـد پاسخ احتمالي براي يك پرسش يا حدس مـا در مـورد علـت يـك مسـأله مـي      : سازيفرضيه - 3
 .نامندبيني هم ميسازي را پيشبرخي منابع علمي فرضيه

 .يه آن را بايد آزمايش كردبراي اثبات درستي يا نادرستي فرض: آزمايش - 4

ي به هاي بدست آمده ميانگين بگيريم، نتيجهتر تكرار كنيم و از نتيجههرچه آزمايشي را بيش 
  .تر خواهد بودي واقعي نزديكدست آمده به نتيجه

 .گويندعبارتي است كه درستي آن با آزمايش اثبات شده است و در منابع علمي به آن نظريه هم مي: گيرينتيجه - 5
  :بيني منطقي و قابل آزمايش به سه سؤال بايد پاسخ داددر يك كاوش علمي پس از ارائه يك پيش

 چه چيزي را بايد تغيير داد؟ - 1

 چه چيزي را بايد اندازه گرفت؟ - 2

 چه چيزهايي را بايد ثابت نگه داشت؟ - 3

  :ي گودالبه عنوان مثال در كاوشگري تأثير ارتفاع گلوله بر قطر دهانه
 .تفاع رها شدن گلوله را تغيير دادبايد ار - 1
 .ي گودال ايجاد شده را اندازه گرفتقطر دهانه - 2
را ثابـت  ... ي گلوله، نوع خاك، سفتي يا نرمي خـاك، جـنس گلولـه و    عواملي مانند جرم گلوله، اندازه - 3

 .نگه داشت
  .شودگيري از كاوش علمي انجام گرفته ارائه ميدر پايان، يك نتيجه
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  )كتاب درسي 9ي مرتبط با متن داخل كادر صفحه –  930809آزمون كانون (   …براي حل مسائل روزانه ابتدا بايد  - 1
  .آزمايش كنيم) 2    .فرضيه بسازيم) 1
  .به دقت مشاهده كنيم) 4    .مطالعه كنيم) 3

  )كتاب درسي 9ي مكمل با متن داخل كادر صفحه –  920726آزمون كانون (  ؟ اولين قدم در حلّ يك مسئله چيست - 2
  برداري يادداشت) 2    سازي فرضيه) 1
  آزمايش كردن) 4  آوري اطّالعات مشاهده و جمع) 3

تـر   گذارد تـا ببينـد كـدام مـيخ سـريع      يكي را در فضاي اتاق و ديگري را در داخل حياط مي. آموزي دو ميخ آهني دارد دانش - 3
   ؟  يك از مراحل روش علمي قرار دارد در كدامآموز  اين دانش. زند زنگ مي

  )كتاب درسي 10ي مكمل با متن صفحه –  941025آزمون كانون (  
  آزمايش) 2    آوري اطّالعات جمع) 1
  مشاهده) 4    فرضيه) 3

  )كتاب درسي 10ي مرتبط با متن صفحه –  940724آزمون كانون (    .نام دارد …حل براي يك مسئله  پيشنهاد راه - 4
  گيري نتيجه) 2    بينييا پيش فرضيه) 1
  طرح مسئله) 4    مشاهده) 3

 .دارد …حل پيشنهاد شده براي يك مسئله قبل از هر چيز نياز به  بررسي درستي يا نادرستي راه - 5
  )كتاب درسي 10ي مكمل با متن صفحه –  940724آزمون كانون (  

  آزمايش) 2    مشاهده) 1
  گيري نتيجه) 4    آوري اطّالعات جمع) 3

هرچـه  «. بينـي زيـر را ارائـه داد    ي ميزان رشد گياه و مقدار اكسـيژن موجـود در هـوا، پـيش     آموزي براي بررسي رابطه دانش - 6
در آزمايشـي كـه    ،بينـي  و براي اثبات درستي يـا نادرسـتي ايـن پـيش     ».كند تر رشد مي تر باشد، گياه بيش اكسيژن هوا بيش

  )كتاب درسي 12تا  10هاي  با كاوشگري صفحه مكمل(  ؟  چه چيزي را بايد تغيير دهد كندطراحي مي
  ميزان اكسيژن) 2  اكسيد ميزان كربن دي) 1
  ميزان نور تابشي به گياه) 4  مقدار آب مورد نياز گياه) 3
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تغييـر  كدام عامل را بايـد   آزمايش خود،ي ميزان كپك زدن نان و ميزان رطوبت هوا را بسنجد، او براي  خواهد رابطه رضا مي - 7
  )كتاب درسي 12تا  10هاي  با كاوشگري صفحه مكمل(  ؟  دهد

      مقدار رطوبت) 1
  ي نانو اندازه نوع نان) 2
    كپك روي نان ميزان رشد) 3
  كپك زدن نانمورد نياز براي زمان ) 4

 ؟ي گودال ايجاد شده درست است سنگ به زمين و قطر دهانه بيني در مورد سرعت برخورد شهاب كدام پيش - 8
  )كتاب درسي 12تا  10هاي  كاوشگري صفحهمرتبط با (  

  .تر است ي گودال كم قطر دهانه ،تر باشد ي برخورد بيش سنگ در لحظه هرچه سرعت شهاب) 1
  .تر است ي گودال بيش تر باشد، قطر دهانه ي برخورد بيش سنگ در لحظه هرچه سرعت شهاب) 2
  .گودال نداردي  به زمين تأثيري بر قطر دهانهسنگ  شهابسرعت برخورد ) 3
  .به زمين فقط روي عمق گودال ايجاد شده مؤثر استسنگ  شهابسرعت برخورد ) 4

 ؟جسم به زمين را تغيير داديك توان زمان رسيدن  با تغيير كدام مورد زير، نمي - 9
  )كتاب درسي 12تا  10هاي  مرتبط با كاوشگري صفحه(  

      سطح جسم) 1
  نوع خاك) 2
      جسم حجم) 3
  رهاسازي جسمارتفاع ) 4

دهـيم   كنيم و حل كردن را تا جايي ادامـه مـي   آب داغ و آب سرد، مقداري شكر را جداگانه حل مي مقدارهاي مساوي از در - 10
تـر از آب سـرد حـل     شـكر در آب داغ بـيش  «نويسـيم   در گزارش خود چنين مي سپس ،ها حل نشود كه شكر ديگر در آن

  )كتاب درسي 12تا  10هاي  گري صفحهبا كاوش مكمل(   .است …اين گفته يك » شود مي
      بيني پيش) 1
  گيري نتيجه) 2
      آزمايش) 3
  مشاهده) 4
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 ؟تر ايجاد كند ي بزرگ هايي با قطر دهانه تواند حتماً گودال نمي ،افزايش كدام گزينه، در مورد يك جسم - 11
  )كتاب درسي 12تا  10هاي  مرتبط با كاوشگري صفحه(  

  سطح جسم) 2  سرعت برخورد به زمين) 1
  خاك محل برخورد سختي) 4  ارتفاع رها كردن جسم) 3

  )كتاب درسي 12تا  10ي ها مرتبط با كاوشگري صفحه(  ؟  ي زير مناسب است بيني براي مسأله كدام پيش - 12
  »؟آيا مقدار هواي داخل بادكنك بر زمان سقوط آن به زمين تأثيرگذار است«

  .شود كاهش زمان سقوط آن مي اكسيد، باعث پر كردن بادكنك با گاز كربن دي) 1
  .دهد گرم كردن هواي داخل بادكنك باعث افزايش حجم شده و زمان سقوط بادكنك را افزايش مي) 2
  .شود خارج كردن مقداري از هواي داخل بادكنك باعث افزايش زمان سقوط مي) 3
  .يابد تر، زمان سقوط كاهش مي با انتخاب بادكنك ضخيم) 4
  

دهـد؟   هـاي ايجـاد شـده را بـه درسـتي نشـان مـي        ي گلوله از خاك و عمق گـودال  ي زير ارتباط فاصلهيك از نمودارها كدام - 13
  )آزمايش سه بار انجام شده است و نتايج به صورت تقريبي به دست آمده است(

  )كتاب درسي 12تا  10هاي  مرتبط با كاوشگري صفحه(  

1 (  2 (  

  

3 (  4 (  
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هـا را از   در دست داشـت و آن صاف ي كاغذ  رضا و علي آزمايش زير را انجام دادند، علي يك كاغذ مچاله شده و يك برگه - 14
كاغذ مچاله شده در دست علـي   و هم سطح اندازه و يك تكه سنگ همصاف ي كاغذ  ارتفاع يكسان رها كرد، رضا يك برگه

  )كتاب درسي 12تا  10هاي  مرتبط با كاوشگري صفحه(  ؟  ين آزمايش صحيح استكدام گزينه در مورد ا. را از همان ارتفاع رها كرد
  .رسد تر از سنگ و كاغذ مچاله شده به زمين مي سريعصاف ي كاغذ  برگه) 1
  .رسند زمان به زمين مي و سنگ همصاف ي كاغذ  برگه) 2
  .درس به زمين مي صاف ي كاغذ كاغذ مچاله شده زودتر از سنگ و ديرتر از برگه) 3
  .رسد ديرتر از كاغذ مچاله شده به زمين ميصاف ي كاغذ  برگه) 4

ي ظرف و جريان هوايي كه بر روي ظرف در حال حركت است مـؤثر   ي دهانه در تبخير آب عواملي چون دماي آب، اندازه - 15
يـك آزمـايش   ي ظرف بـر ميـزان تبخيـر آب را بررسـي كنـد بنـابراين او        خواهد تأثير قطر دهانه آموزي مي هستند، دانش

بـا توجـه بـه جـدول در     . كند آوري مي كند و پس از سه بار آزمايش نتايج نهايي به دست آمده را در جدولي جمع طراحي مي
  )كتاب درسي 12تا  10هاي  با كاوشگري صفحه مكمل(  ؟ كدام گزينه اشتباه او آورده شده است

  C65 C65  C65 دماي آب
  مترسانتي 15  مترسانتي 15 مترسانتي15  ي ظرف قطر دهانه

  كند  كند  سريع  ميزان جريان هوا
  دقيقه 75  دقيقه 120 دقيقه40 زمان مورد نياز براي تبخير كامال آب

  
     ثابت نگه داشتن دما) 1
  تغيير دادن ميزان جريان هوا) 2
    ي ظرف دهانه قطرثابت نگه داشتن ) 3
 ظرف قطرتغيير دادن ميزان جريان هوا و ثابت نگه داشتن ) 4



 
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

ميزان تسلط خود را با  :اولگام
  .رنگ مشخص كنيد

  .مسلط هستمخيلي خوب،  :آبي
  .تسلط نسبي دارمخوب، : سبز
  .مسلط نيستم: زرد
اگر در گام اول  :هاي بعدي گام

دانش خود را در حد رنگ زرد ارزيابي 
هاي بعدي پيشرفت  اما در نوبتكرديد 

هاي سبز يا آبي را  توانيد خانه كرديد مي
  .رنگ كنيد

ها نگاه كنيد متوجه  هرگاه به رنگ
ها نياز به  شويد در كدام قسمت مي

  .تري داريد تمرين بيش

آبي        

سبز      

 زرد

آبي        

سبز      

 زرد

آبي        

سبز      

 زرد

سؤال از اين مبحث 61در اين قسمت 
  .ايم آورده

هاي استاندارد كانون آزمونسؤال از  42
  و سراسري هنرستان

هاي ورودي سوال مشابه با آزمون 11 
  مدارس

  كتاب درسيسؤال طراحي شده از  8
سؤال  6 ي كتاب درسي به ازاي هر صفحه

   .در اين فصل آورده شده است
سؤال در  6 كتاب درسي تمرينبه ازاي هر 

 .اين فصل آورده شده است

آبي        

سبز      

 زرد
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 مواد طبيعي و مصنوعي

نياكان ما آثار علمي، فرهنگي، هنري و اجتماعي خود را بر روي مواد طبيعـي ماننـد سـنگ، چـوب و مـواد      
  .اين نوع ثبت اطالعات داراي مزايا و معايبي بوده است. اندنوشتهمي... مصنوعي مانند چرم و 

  
  معايب مزايا

  دشواري ثبت اطالعات  رايگان بودن
  وجود مشكالت در انتقال اطالعات در دسترس بودن منابع اوليه

  محدوديت فضا براي ثبت اطالعات زياد ماندگاري باال
  نياز به افراد متخصص براي ثبت اطالعات حفظ محيط زيست
  عدم دسترسي همگان به اطالعات نداشتن آلودگي

   قطع نشدن درختان

اند به صورت طبيعي از طبيعت به دست كردهموادي كه براي ثبت اطالعات در گذشته استفاده مي اغلب
  .آمدمي

ها ها ايجاد كند؛ از آنكه تغيير زيادي در آنها بدون اينشوند و انسانبه موادي كه در طبيعت يافت مي
  .گويندمي مواد طبيعيكنند، استفاده مي

  .مواد طبيعي هستند... ام و خموادي مانند سنگ، شن، نفت

ها را بايد از مواد طبيعي موجود شوند، بلكه آنبرخي از مواد نيز وجود دارند كه به طور طبيعي يافت نمي
مانند داروهاي شيميايي، الستيك ماشين، . گويندمي مواد مصنوعيدر طبيعت ساخت؛ به اين مواد، 

  ....ي آهن و ميله
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 …جز  كردند، به داري اطالعات استفاده مي هاي زير، براي ثبت و نگه ي روش نياكان ما از همه - 16

  )كتاب درسي 14ي ، مرتبط با تصاوير صفحه940808آزمون كانون (  
    چرم حيواناتنوشتن روي  )1
  خاكنوشتن روي  )2
    ثبت اطّالعات روي سفال و گل پخته )3
  نقاشي روي ديوار غارها )4

  ؟تعداد از مواد زير جزء مواد مصنوعي استچه  - 17
  )كتاب درسي 15ي ، مرتبط با مطالب صفحه940724آزمون كانون (   

  »طال، پشم، الستيك، شيشه، هوا آهن،  فرش، مداد رنگي، سنگ معدن«
  دو) 2    يك) 1
  چهار) 4    سه) 3

هـا   هـاي گذشـته از آن   مـواد و وسـايلي كـه انسـان    تـر   كنيم و بـيش  ها استفاده مي تر مواد و وسايلي كه امروزه ما از آن بيش - 18
 ؟ ترتيب از راست به چپ، چه موادي هستند كردند، به استفاده مي

  )كتاب درسي 15ي ، مرتبط با پاراگراف اول و دوم صفحه940724آزمون كانون (  
  مصنوعي ـ مصنوعي) 2    طبيعي ـ طبيعي) 1
  طبيعي ـ مصنوعي) 4    مصنوعي ـ طبيعي) 3

   ؟ تعريف مواد طبيعي است كدام گزينه - 19

  )كتاب درسي 15ي ، مرتبط با پاراگراف اول صفحه920726آزمون كانون (  
  .شوند موادي كه در طبيعت يافت مي) 1
  .شوند موادي كه در طبيعت به مقدار فراوان يافت مي) 2
  .تغيير ايجاد كنيمها  ها حتماً بايد در آن شوند و براي استفاده از آن موادي كه در طبيعت يافت مي) 3
  .ها نياز به تغيير زيادي نيست شوند ولي براي استفاده از آن موادي كه در طبيعت به ميزان بسيار كم يافت مي) 4

 ؟هاي زير شامل مواد طبيعي است يك از گزينه موارد كدام - 20
  )كتاب درسي 15ي ، مرتبط با پاراگراف اول صفحه930809آزمون كانون (  

  آهن ـ مداد ـ چرم) 2    چوبپنبه ـ ماسه ـ ) 1
  شيشه ـ شن ـ سنگ) 4    گچ ـ پالستيك ـ طال) 3
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  )كتاب درسي 15ي ، مرتبط با متن صفحه930809آزمون كانون (  .از مواد مصنوعي است …از مواد طبيعي و  … - 21
  بنزين ـ پالستيك ) 2    چوب ـ طال) 1
  سنگ ـ پارچه پشمي) 4    كاغذ ـ چوب) 3

 ؟باشد نميالعات گذشتگان يك جزء معايب ثبت اط كدام - 22
  )كتاب درسي 14ي ، مشابه فكر كنيد صفحه940808آزمون كانون (   

  غيرقابل حمل بودن) 2    ايجاد آلودگي هوا) 1
  ها در اثر پوسيدن پاك شدن نوشته) 4  محدوديت فضاي نوشتن) 3

 ؟بندي مواد به درستي بيان شده است در كدام گزينه، دسته - 23
  )كتاب درسي 15ي مرتبط با متن و تصاوير صفحه، 930809آزمون كانون (   

  )تا طبيعي 2تا مصنوعي،  4(چوب، پنبه، كاغذ، پشم، شن، الستيك ) 1
  )تا طبيعي 3تا مصنوعي،  3(ماسه، اتومبيل آهني، مداد، كيف، كاغذ، ني حصير ) 2
  )عدد طبيعي 1تا مصنوعي،  5(مس، مداد رنگي، خاك، سنگ، گچ، طال ) 3
  )تا طبيعي 4تا مصنوعي،  2(ي برنج، پنبه، شن  حيوانات، كاغذ، ساقهقرص، پوست ) 4

  )كتاب درسي 15ي ، مكمل و مرتبط با متن صفحه940724آزمون (  ؟ نيستكدام گزينه در رابطه با مواد مصنوعي صحيح  - 24
  .شوند مواد مصنوعي از مواد طبيعي ساخته مي) 1
  .تر مواد مصرفي ما، مصنوعي هستند امروزه بيش) 2
  .باشند پنبه و كاغذ از مواد مصنوعي مي) 3
  .بعضي از مواد مصنوعي خوراكي هستند) 4

   ؟  مواد مصنوعي هستند ،ي مواد ذكر شده در كدام گزينه، همه - 25

  )كتاب درسي 15ي  مرتبط با متن صفحه ،95نمونه دولتي مركزي  مشابه(  
  چوب، پشم، پنبه، آب) 2  شيشه، ماسه، الستيك، سنگ) 1
  پشم، نفت خام، آهن، مس) 4  چرم، پول، مدادكيف، ) 3

 ؟يافت توان مييك از مواد زير را به طور طبيعي در طبيعت  كدام - 26
  )كتاب درسي 15ي  مرتبط با متن صفحه ،95نمونه دولتي اصفهان  مشابه(   

    طال) 2    آهن) 1
  شيشه) 4    آلومينيم) 3
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 ؟ي صحيح وجود دارد در جمالت زير، چند جمله - 27
  )كتاب درسي 16و  14هاي ، مرتبط با متن صفحه930809آزمون كانون (  

  .توان از پنبه تهيه كرد كاغذ را مي) الف
  .كاغذ، چوب استي اصلي و خام مورد نياز براي ساخت  ماده) ب
  .سمرقند يكي از شهرهاي كشور ازبكستان است) ج
  .كردند نياكان ما در گذشته آثار فرهنگي خود را بر روي چرم، سنگ، ديوار غار و خاك ثبت مي) د
  يك جمله) 2    دو جمله) 1
  سه جمله) 4    چهار جمله) 3

 ؟تري دارد يك از موارد زير استفاده از كاغذ كاربرد بيش در كدام - 28
  )كتاب درسي 16ي آوري اطالعات صفحه، مشابه جمع940724 -آزمون كانون(  

  خياطي) 2    مرغداري) 1
  امور بانكي) 4    نجاري) 3

 كاغذ طبيعي يا مصنوعي؟

  .آيدبه دست مي... مصنوعي است كه از چوب، نيشكر، پنبه، كاه و از مواد كاغذ يكي 

  .مواد طبيعي هستند... چوب، نيشكر، پنبه، كاه و  

پس از اختراع كاغذ، استفاده از آن در سراسر جهان گسترش يافت و امروزه در اغلب مشاغل از آن استفاده 
  .شودمي

  :شودتر استفاده مياز كاغذ در موارد زير بيش

  ...ها و ها،  خياطيها، عكاسيها، ادارات، قناديمدارس، بانك
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  .)ترين گزينه را انتخاب كنيد مناسب(شود؟  يك از موارد زير از كاغذ استفاده نمي در كدام - 29
  )درسي كتاب 16ي آوري اطالعات صفحه، مشابه جمع940906آزمون كانون (  

  آهنگري) 2    مرغداري) 1
  خياطي) 4    قنّادي) 3

   ؟  رود هاي زير كاغذ به كار مي يك از گزينه در ساختن كدام - 30

  )كتاب درسي 16ي ، مكمل و مرتبط با تصاويرصفحه940724آزمون كانون (  
  سراميك) 2    تمبر) 1
  كيف پول) 4    خودكار) 3

 ؟ شود نميي چنداني از كاغذ  يك از مراكز زير، نسبت به بقيه استفاده در كدام - 31

  )كتاب درسي 16ي آوري اطالعات صفحه، مكمل جمع940724آزمون كانون (  
  خياطي) 2    عكّاسي) 1
  بانك) 4    قصابي) 3

 ؟شود نميي كاغذ استفاده  از كدام ماده در تهيه - 32
  )كتاب درسي 17ي پاراگراف اول صفحه، مرتبط با 940808آزمون كانون (   

  پنبه) 2    نيشكر) 1
  ي درختان تنه) 4    برگ پهن درختان) 3

     .است …ي اصلي و خام مورد نياز براي ساخت كاغذ،  ماده - 33
  )كتاب درسي 16ي مشابه پاراگراف سوم صفحه –  940726آزمون كانون (  

  چوب) 2    نيشكر) 1
  مواد بازيافتي) 4    پنبه) 3
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 از درخت تا كاغذ

ي درخت، فقط از ميان اجزاي تشكيل دهنده. ي اصلي و خام مورد نياز براي ساخت كاغذ استچوب درختان ماده
  .شودي كاغذ استفاده ميهاي چوبي درختان تنومند براي تهيهي محكم و تنه و شاخهساقه

  :ي كاغذ از درختمراحل تهيه
هاي ريز چوب تبديل چوب به تكّه كندن پوست درختان  بريدن درخت       حمل الوار به كارخانه 

ي خشك كردن خمير و تهيه  ي خمير از چيپس چوب و از بين بردن رنگ آن تهيه ) چيپس چوب(
  كاغذ

  : نكات مهم
گيـرد؛ در ايـن مرحلـه از مـواد رنگبـر ماننـد آب       ميي خمير از كاغذ صورت ي تهيهرنگبري از كاغذ در مرحله -1

 .شوداكسيژنه، آب ژاول و كلر استفاده مي
 .ي خمير و رنگبري آن تغيير شيميايي استي تهيهي كاغذ فقط مرحلهدر بين مراحل تهيه -2
 .گيرددر حمل الوار به كارخانه، هيچ نوع تغييري صورت نمي -3
هـاي  هـاي تاريـك و يـا در ظـرف    اين ماده در محيط .ي كاغذ استهيهآب اكسيژنه يكي از رنگبرهاي مرسوم در ت - 4

 .شودبرخورد نور به آن باعث تجزيه و از بين رفتن خاصيت آن مي. شودتيره نگه داري مي
هايي را كه در چوب درختان وجـود دارنـد   ها و باكترييك خاصيت مهم ديگر آب اكسيژنه اين است كه ميكروب - 5

هـا ممكـن اسـت سـالمتي     ها و بـاكتري اين ميكروب. برداند را از بين ميخمير همراه آن بودهي ي تهيهو تا مرحله
 .كند؛ به خطر بياندازدشخصي را كه از كاغذ استفاده مي

 .شوداز تماس آب اكسيژنه با پوست دست بايد خودداري كرد زيرا باعث آسيب رساندن به پوست مي - 6
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  )طبق شكل كتاب درسي( ؟كند تبديل درخت به كاغذ را بيان مي 4و  3از راست به چپ مراحل  ترتيب كدام گزينه به - 34
  )كتاب درسي 17ي مرتبط با تصاوير صفحه –  931026آزمون كانون (  

  ي درختان حمل الوار به كارخانه ـ كندن پوست تنه) 1
  رنگ آني درخت ـ تبديل چيپس چوب به خمير و از بين بردن  كندن پوست تنه) 2
  هاي ريز چوب ي درخت به تكه ي درخت ـ تبديل تنه كندن پوست تنه) 3
  هاي ريز چوب ـ تبديل چيپس چوب به خمير و از بين بردن رنگ آن ي درخت به تكه تبديل تنه) 4

 ؟ افتد كنيم، چه اتفاقي مي مقداري آب ژاول را به چند تكه كاغذ رنگي خيس شده اضافه مي - 35

  )كتاب درسي 19ي مرتبط با پاراگراف صفحه –  920810آزمون كانون (  
  .رود رنگ كاغذها از بين مي) 2  .شوند كاغذها به طور كامل حل مي) 1
  .شود هيچ تغييري ايجاد نمي) 4  .شوند كاغذها خشك مي) 3

چنـدم از ايـن   ي  شـود و در مرحلـه   ي ساخت كاغذ از درخت، تغيير شيميايي انجـام مـي   ها، در كدام مرحله با توجه به گزينه - 36
    )ترتيب از راست به چپ به( ؟شود هاي ريز تبديل مي مراحل چوب به تكه

  )كتاب درسي 17ي مكمل تصاوير صفحه –  930823آزمون كانون (  
  4صاف كردن خمير كاغذ ـ ) 2  3خشك كردن خمير ـ ) 1
  4اضافه كردن مواد سفيدكننده به خمير ـ ) 4  3خرد كردن چوب ـ ) 3

   ؟  دو تغيير فيزيكي و يك تغيير شيميايي داريمدر كدام گزينه  - 37

  )كتاب درسي 17ي مكمل تصاوير صفحه –  930809آزمون كانون (  
  پوست كندن چوب ـ بريدن چوب ـ تبخير آب) 1
  زرد شدن برگ درختان ـ پختن غذا ـ اثر آب اكسيژنه بر كاغذ رنگي) 2
  سوختن نان ـ كپك زدن نان ـ بريدن چوب) 3
  كپك زدن نان ـ خرد كردن چوبتبخير آب ـ ) 4

 انجام شود؟ تواند نميي كاغذسازي  يك از مواد زير در كارخانه توليد كاغذ از درخت، با استفاده از كدام 5ي  بخش دوم از مرحله - 38
  )كتاب درسي 19ي مكمل آزمايش كنيد صفحه –  930921آزمون كانون (  

  كلر) 2    سركه) 1
  آب ژاول) 4    اكسيژنه آب) 3
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 ؟ ي يك تغيير شيميايي در توليد كاغذ است دهنده از مراحل زير نشان يك كدام - 39

  )كتاب درسي 17ي مرتبط با تصاوير صفحه –  930907آزمون كانون (  
      چيپس كردن چوب) 1
  هاي فلزي پهن كردن خمير كاغذ روي صفحه) 2
    از بين بردن رنگ زرد چوب) 3
  صاف كردن خمير كاغذ با استفاده از غلتك) 4

  )كتاب درسي 19تا  17هاي مرتبط با صفحه –  940808آزمون كانون (  ؟  تغيير فيزيكي است كدام - 40
    اكسيژنه و سركه به محلول پتاسيم پرمنگنات افزودن آب) 1
  تبديل چيپس چوب به خمير) 2
  هاي چوب به چيپس چوب تبديل تكه) 3
  ريختن آب ژاول روي خمير كاغذ) 4

 ؟توليد كاغذ مانند كدام فرآيند زير استاكسيژنه در فرآيند  كاربرد آب - 41
  )كتاب درسي 17ي مكمل متن صفحه –  940822آزمون كانون (   

  سوختن بنزين در اتومبيل) 2  حل شدن نمك در آب) 1
  رنگ كردن ديوار) 4  ي سفيدكننده ي جوهر با ماده پاك كردن لكّه) 3

  …شود  ي كاغذ، بر اساس شكل كتاب، وقتي چيپس چوب تهيه مي در مراحل تهيه - 42
  )كتاب درسي 17ي مكمل تصاوير صفحه –  940724آزمون كانون (  

  .قبل از آن يك تغيير شيميايي روي كاغذ رخ داده است) 1
  .ايم قبل از آن رنگ چوب را از بين برده) 2
  .كاغذ باقي استي  ي ديگر تهيه بعد از آن سه مرحله) 3
  .هنوز خمير تهيه نشده است) 4

 ؟ اكسيژنه و پرمنگنات پتاسيم چيست نقش پرمنگنات پتاسيم در آزمايش آب - 43

  )كتاب درسي 18ي مكمل آزمايش كنيد صفحه –  950120آزمون كانون (  
  ي سركه پايداركننده) 2    بر ي رنگ ماده) 1
  اكسيژنه ي آب پايداركننده) 4    زا ي رنگ ماده) 3
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 .باشـد  اكسـيژنه مـي   آب …گيـري   كنـيم هـدف، انـدازه    اكسيژنه را به محلول پرمنگنات پتاسيم و سركه اضافه مي وقتي آب - 44
  )كتاب درسي 19و  18هاي  مرتبط با آزمايش كنيد صفحه -95نمونه دولي اصفهان  مشابه(  

  بري ميزان رنگ) 2    ميزان شفافيت) 1
  ميزان از بين رفتن) 4    ميزان سمي بودن) 3

  )كتاب درسي 19ي  مرتبط با متن صفحه(  ؟  شرايط نگهداري كدام ماده با بقيه متفاوت است - 45
  اكسيژنه آب) 2    مقطرآب ) 1
  سركه) 4    پرمنگنات پتاسيم) 3

 ؟ كند تغييرات ايجاد شده بر روي كاغذ با افزودن كدام ماده با بقيه فرق مي - 46

  )كتاب درسي 19و  18هاي  صفحه كنيد آزمايشمرتبط با (  
      گاز كلر) 1
  آب ژاول) 2
      نشاسته) 3
  اكسيژنه آب) 4

 ؟كدام گروه از مواد زير همگي سفيدكننده هستند - 47
  )كتاب درسي 19ي  مرتبط با متن صفحه - 95نمونه دولتي مركزي  مشابه(   

      وايتكس ـ سركه) 1
  كلر ـ وايتكس ) 2
      آب ژاول ـ سركه) 3
  اكسيژنه سركه ـ آب) 4

 ؟ كاغذ صحيح است كدام گزينه در مورد - 48

  )كتاب درسي 17ي  مرتبط با تصاوير و متن صفحه - 95نمونه دولتي مركزي  مشابه(  
  .ي اصلي ساخت كاغذ، نيشكر است ماده) 1
  .هاي اوليه بوده است ي انسان كاغذ يكي از مواد مورد استفاده) 2
  .است كرده كاغذ يكي از مواد طبيعي است كه بشر از ابتدا آن را استفاده مي) 3
  .توان با افزودن مواد مختلف، كاغذهاي گوناگوني تهيه كرد مي) 4




