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  درس سوم
  يكاغذسازي كارخانه

  
  

 و مكانيك مهندس اسكاتلندي،مخترعيك)1736–1819(واتجيمز
 ماشين براي جداگانه تراكم يمحفظه يك ساخت دليل به او. بود شيميدان

 را بخار موتور كارايي عجيبي طرز به اختراع اين. باشد مي مشهور بخار
 طول در بخار هاي ماشين پيشرفت در توجهي قابل نقش و افزايش داد

 ديگري بسيار اكتشافات و اختراعات همچنين وات .داشت صنعتي انقالب
 روش و كپي دستگاه يكساخت  ،موارد اين جمله از. است داشته نيز

 از پس.باشد مي سفيدكننده ي ماده يك كه است كلر توليد براي بهتري
 را متفاوتي عاليق او داد، را بازنشستگي ي اجازه او به وات ثروت اينكه
 بين سيارات فواصل گيري اندازه تا گرفته روغني هاي چراغ از( كرد، دنبال

 ).تلسكوپ ي وسيله به
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  يمفهومي نقشه

  
  

  
  

 از درصد8 حدود و داده اختصاص خود به راي درس كتاب مطالب حجم از درصد 9 حدود سوم درس
.شدهاست مطرح درس نيا از زهوشانيتي ورود آزمون سواالت
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  د؟يآيم دري رنگ چه هب نمك جوهر با برخورد در »اچي پ« كاغذ -1
 سبز) 2   يآب )1

  قرمز) 4   ديسف) 3
  د؟يآينم در قرمز رنگ به ريزي هامحلول از يك كدام در اچي پ كاغذ -2

  نمك جوهر) 2    مويل آب )1
  آب در كلر) 4  آب در نيريش جوش) 3

  . . .  از ريغ به كنند يم قرمز را اچ يپ كاغذ ر،يز موادي  همه -3
  گازداري  شابهنو) 2    مركّبات پوست آب)1
  يفرنگ گوجه) 4    پرتقال آب) 3

ي رنگـ  چـه  بـه  كاغـذها . ميكنـ  يمـ  وارد را اچ يپـ  كاغـذ  دو آبغـوره  و نمـك  جـوهر  قيـ رق محلـول  يمحتو ظرف دو در -4
  ند؟يآ يدرم

 يآب -يآب) 2   يآب -قرمز )1

  قرمز -قرمز) 4   قرمز -يآب) 3
  ست؟ا حيصح جهينت كدام ر،يز مواد به اچي پ كاغذ كردن آغشته با -5

  »پرتقال ، هـ غوره،= د ،يويك= ج موترش،يل= ب ،ينارنگ= الف«
  .كند يم روشن را كاغذ رنگ»  هـ«ي  ماده از تر شيب »د«ي  ماده )1
  .كند يم رهيت را كاغذ رنگ »الف«ي  ماده از كمتر »ب«ي  ماده) 2
  .كند يم رهيت را كاغذ رنگ »ج«ي  ماده از كمتر »الف«ي  ماده) 3
  .كند يم روشن را كاغذ رنگ»  هـ«ي  ماده از تر شيب »ج«ي  ماده) 4

  باشد؟ 7 برابر تواند يم ريز موارد از كي كدام اچي پ مخصوص، كاغذ باي ريگ اندازه از بعد -6
 نمك جوهر) 2   بيس )1

  سركه) 4   مقطر آب) 3

   :سومسؤاالت درس 
 ي كاغذسازيكارخانه
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  .ديده جوابسوال زير سه  به ريز متن به توجه با

 تـا  صفر. باشد يم 14 تا صفر از »اچي پ« راتييتغي  دامنه. باشد يم ها محلول بودن يباز اي يدياس سنجشي برا) pH( »اچي پ«
 7 برابـر ي خنثـ ي هـا  محلـول  »اچي پـ «. اسـت  شده گرفته نظر دري بازي ها محلولي برا 14 تا 7 وي دياسي ها محلولي برا 7

  .است
 كـه  استي حال در نيا. يدياس عامل هم و ارددي باز عامل هم كه استي ملكولي دارا. هاست بيترك نيتر فراوان ازي كي آب

 دياكسـ  يد كربن گاز بيترك ازي بارندگ هنگام در مثالً كنند؛ دياس ديتول و شوند حل آب در توانند يم هوا در موجودي گازها
  .ديآ يم وجود به دياس كيكربن آب با هوا در موجود

  است؟ كدام باًيتقر) چپ به راست از( بيترت بهي دنيآشام آب و باران آب »اچي پ« -7
  7 كينزد ،7 كينزد) 2  7 كينزد ،14 كينزد )1
  يخنث صفر،) 4    7 صفر،) 3

ي مقـدار  اگـر  مطلـب  نيـ ا بـه  توجه با. كند يم ديتولي منف »اچي پ« شدن حل اثر در و است باز يك) تكسيوا( ژاول آب -8
  . . .  محلول »اچي پ« م،يكن اضافه آب به را ژاول آب

 .ابدي يم كاهش) 2   .ابدي يم شيافزا )1

  شود يمي خنث) 4   .كند ينم رييتغ) 3
  رساند؟ يم بيآس...  و مزارع ها، رودخانه به ها كارخانه فاضالب ورود چرا -9

  .دهد يم رييتغ را آب) pH( اچي پ قدرت زانيم رايز )1
  .كند يمي انرژ ديتول و شود يم بيترك آب با رايز) 2
  .شود يميي غذاي  شبكه و رهيزنجي نابود باعث) 3
  .است حيصح 3 و 1ي  نهيگز) 4

  است؟ حيصح نهيگز كدام -10
  .است آني كنندگ ديسف قدرت بردن باال فقط كاغذ، ريخم به دياس افزودن از هدف )1
  .كنندي مي بند دسته ويي شناسا ها آن ترش ي مزه از را دهاياس) 2
  .شودي م ژنهيساك آبي بر رنگ تيخاص شيافزا باعث ژنهياكس آب به دياس كردن اضافه) 3
  .دينماي م قرمز را شناساگر و داردي باالتر »اچي پ« سركه به نسبت كه استي دياس نمك جوهر) 4

  شود؟يم اهانيگ رفتن نيب از سبب مزارع به ها كارخانه فاضالب ورود چرا -11
  .شوديم اهانيگ به ژنياكس دنيرس مانع رايز )1
  .كنديم شكخ را آن اهيگ در موجود آب جذب با دياس رايز) 2
  .شوديم اهانيگ در فتوسنتز عمل مانع رايز) 3
  .شوديمي موادمعدن جذب مانع دياس رايز) 4
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  است؟ عيما فلز ريز مواد از يك كدام -12
  سرب) 4  وهيج) 3  ومينيآلوم) 2  آهن )1

 ميسـ ي ا تكـه  آن بـه  سـپس  ختـه ير تـون يز روغني مقدار ابتدا آبي محتو بشر در ها گروه از يك هر. بود علوم زنگ -13
  كردند؟ مشاهده راي مواد چه گرفتن، قرار بيترت به نييپا به باال از ها آن. افزودند سرب و چوبي  تراشه ،يمس

   سرب -آب -مس -تونيز روغن -چوبي  تراشه )1

  چوبي  تراشه -تونيز روغن -سرب -آب -مس) 2
   سرب و مس -آب -تونيز روغن -چوبي  تراشه) 3

  چوبي  تراشه -ونتيز روغن -آب -سرب و مس) 4
 در تفـاوت  علـت . رود يمـ  آب ريـ ز به كوچكي  سكه كي يول ماند يم شناور آب سطحي رو بر چوب، بزرگ تكه كي -14

  .هاست آن. . .   نسبت

1(  2 (  3 (  4 ( 

  باشد؟ يمي تر شيب جرمي دارا فلز كدامي مساوي ها حجم در -15
 آهن) 2   وميآلومن )1

  مس) 4   كلين) 3
 جامـد  جسم جرم اگر. مياندازيم اند گرفته قرار همي رو بيترت به متفاوت عيما نوع سه كهي وانيل در راي جامد جسم -16

  رد؟يگيم قرار عيما در شكل كدام با مطابق جامد جسم باشد، برابر حجمش هم عيما جرم با

1(  2 (  3 (  4 (  
ي سـانت  بـر  گـرم  9/0 و 5/0 ،7 ،6/13 ، 8/0 ،1 بيترت به لنياتي پل و پنبه چوب آهن، وه،يج روغن، آب،ي چگال اگر -17

  باشند؟كدام ماده مي F,E,D,C,B,A بيترت به شكل به توجه با باشد مكعب متر
  آهن - لنياتي پل -پنبه چوب - آب -روغن -وهيج )1
  پنبه چوب -روغن -لنياتي پل -آب -نآه -وهيج) 2
  لنياتي پل -پنبه چوب -آب -روغن -وهيج -آهن) 3
  آب -وهيج -آهن -لنياتي پل -روغن -پنبه چوب) 4

 هـا حبـاب  نيا چرا شما نظر به .نديآيم آب سطح به كه شوندي م ليتشكيي ها حباب ميكني م فوت آب دري ن باي وقت -18
  كنند؟يم حركت باال طرف به آب در

  .برديم باال را هاحباب آب فشار) 2  .هستند تر سبك آب از هاحباب )1
  .ميكنيم فوت شدت با آب در چون) 4  .روندي م باال فشار ليدل به هاحباب) 3

 جرم
حجم

 جرم
وزن

 حجم
وزن

 وزن
جرم
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  ؟ندارد ارتباط نهيگز كدام با ماده كي يچگال -19
 حجم) 2   ماده شكل )1

  ماده تراكم) 4   ماده جرم) 3
  ؟باشدينم فلزاتي هايژگيو از كيكدام -20

  .هستند برق انيجري رسانا) 2    شدن ورقه به ليتبد )1
  .ستندين گرماي رسانا) 4  براق و درخشان سطح بودن دارا) 3

  ؟باشد ينم حيصح نهيگز كدام دهاياس يدرباره -21
  .كنند يم كمك بدن در غذا هضم به دهاياس ازي برخ )1
  .است همراه سوزش با بدني ها بافت با دهاياس واكنش) 2
  .دهند يم نشان واكنش فلزات با دهايسا) 3
 .دهند يم نشان واكنش موادي  همه با دهاياس تمام) 4

  باشد؟ي نم فلزاتي هاي ژگيو جز كيكدام -22
  )رنديپذ شكل( خوارند چكش) 2  .هستند برق انيجري رسانا )1
  .هستند گرماي رسانا) 4  .جامدند فلزات يهمه) 3

  است؟ مشترك فلزات يهمه دري ژگيو كدام -23
 بودن شكننده) 2   بودن جامد )1

  بودن نيسنگ) 4   بودن رسانا) 3
  است؟ ترشيب فرد كدام شدن ماريب احتمال -24

  .كندي م كاري ساز لياتومب يكارخانه در كهي كارگر )1
  .كندي م كاري ساز كابل يكارخانه در كهي كارگر) 2
  .كنديم كار خانهچاپ در كهي كارگر) 3
  .كنديم كاري ومينيآلوم ظروف ساخت يكارخانه در كهي كارگر) 4

  اند؟كدام شوديم استفاده ها آن از كاغذ ريخم هيته يمرحله در كه ماده دو -25
  نشاسته -ژنهياكس آب) 2    كلر -دياس )1
  نشاسته -كلر) 4    دياس -ژنهياكس آب) 3

  شود؟يم مصرف برق ساعت وات لويك چند درخت، يتنه از كاغذ تن يك ديتولي برا -26
1( 840  2 (1400  3 (480  4 (4100  

  دارد؟ي تفاوت چه باطلهي كاغذها افتيباز با سهيمقا در) درخت تنه( هياول يماده از كاغذ يهيته روش -27
  .است تركم آن يشده تمام متيق )1
  .شوديم مصرفي ترشيبي كيالكتري انرژ) 2
  .است تركم هواي آلودگ) 3
  .است تركم آب مصرف مقدار) 4


