اینامتوبهترینسرآغاز

علوم تجربی ششم دبستان
سؤاالت درس سوم :

کارخانهی کاغذسازی

اکمل کنید...
 -1جنس غلتکهای مخصوص خشک کردن کاغذ از فلز  ............................................است.
 -2فلزها  .........................................جریان الکتریسیته هستند.
 -3جوهرنمک یک اسید ( ................................خوراکی – صنعتی) است.
 -4برای شناسایی اسیدها از کاغذ  ................................استفاده میشود.
 -5در سیمهای برق از فلز  ..........................................استفاده میشود.
 -6اسیدهای خوراکی را با مزهی  ..............................................آنها میشناسیم.
 -7از واکنش جوهرنمک با سنگ مرمر ،گاز  ...................................................تولید میشود.

درست یا نادرست...
 -8فلزها رسانای خوبی برای جریان برق هستند.
 -9آهن در مجاورت رطوبت به آسانی زنگ میزند.
 -10فلز آهن در کارخانهی کاغذسازی کاربرد زیادی دارد.
 -11برای ساخت بدنهی خودرو از فلز استفاده میشود.
 -12همهی اسیدها سمی و خطرناک هستند.
 -13فلز سرب سمی است.
 -14میوههای ترش دارای اسید هستند.
 -15اسیدها سنگ مرمر را در خود حل میکنند.
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پاسخ دهید...

 -16چرا در سیمکشی ساختمانها از فلز مس استفاده میشود؟ دو دلیل بنویسید.
 -17چهار مورد از ویژگیهای فلز آهن را بنویسید.
 -18میزان مقاومت چوب ،پالستیک و آهن را در برابر ضربهی چکش با یکدیگر مقایسه کنید.
 -19چهار مورد از ویژگیهای مشترک فلزها را بنویسید.
 -20برای ساخت هر یک زا وسایل زیر ،از چه فلزی استفاده میشود؟ به چه دلیل؟
الف) فرغون

ب) زیورآالت

 -21سه وسیله در کارخانهی کاغذسازی نام ببرید که از آهن ساخته شدهاند.
 -22دو دلیل استفاده از غلتکهای بزرگ آهنی را برای خشک کردن خمیر کاغذ و تبدیل آن به ورقههای نازک کاغذ
بنویسید.
 -23انواع اسیدها را نام برده و برای هر کدام یک مثال بزنید.
 -24دو قطعه آهن و چوب یکاندازه را روی دو کفهی ترازو میگذاریم .جرم کدامیک بیشتر است؟
 -25چرا توصیه میشود جوهرنمک را با مواد سفیدکننده ترکیب نکنید؟
 -26کاغذ پیاچ چیست؟
 -27اثر جوهرنمک بر هر یک از مواد زیر چیست؟
الف) سنگ مرمر

ب) برگهای شمعدانی

 -28چرا ورود فاضالب کارخانه به رودخانهها و مزارع به آنها آسیب میرساند؟
 -29سه ویژگی مهم اسیدهای صنعتی را بنویسید.
 -30هنگام استفاده از جوهرنمک در خانه ،چه نکاتی را باید رعایت کرد؟ (دو مورد)
 -31میزان برق مصرفی کدام مورد بیشتر است؟
الف) تهیه کاغذ از تنهی درخت

تعریف کنید...
 -32چکشخوار
 -33آهن زنگنزن

ب) بازیافت کاغذهای باطله
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انتخاب کنید...
 -34کدامیک از فلزهای زیر ،بیشترین کاربرد را در کارخانهی کاغذسازی دارد؟
 )1آهن

 )2مس

 )3آلومینیوم

 )4سرب

 -35کدام فلز در اثر رطوبت سریعتر زنگ میزند؟
 )1آلومینیوم

 )2طال

 )3مس

 )4آهن

 -36کدام ویژگی در فلزها وجود ندارد؟
 )1رسانای خوب برق و گرما

 )2چکشخوار بودن

 )3کدر بودن

 )4استحکام باال

 -37کدام ویژگی سبب میشود تا در ساخت دیگهای خمیرسازی کاغذ ،از آهن استفاده شود؟
 )1رسانای الکتریکی

 )2مقاومت باال در برابر گرما

 )3زنگزدن سریع

 )4سطح براق

 -38کدامیک از اسیدهای زیر ،صنعتی است؟
 )1سرکه

 )2جوهرنمک

 )3آبلیمو

 )4نوشابهی گازدار

 -39از واکنش جوهرنمک با سنگ مرمر چه گازی آزاد میشود؟
 )1اکسیژن

 )2بخارآب

 )3کلر

 )4کربن دیاکسید

 -40کدامیک رسانای جریان الکتریسیته نیست؟
 )1مس

 )2آلومینیوم

 )3پالستیک

 )4طال

 -41سه مادهی روغن ،چوب و آهن را در آب میریزیم .کدام ماده در باالی همه قرار میگیرد؟
 )1چوب

 )2آب

 )3آهن

 )4روغن

 -42برای بستهبندی ورقههای کپسولهای دارویی از چه فلزی استفاده میکنند؟
 )1مس

 )2سرب

 )3آلومینیوم

 )4آهن

 -43مقاومت کدام ماده در برابر ضربه کمتر است؟
 )1پالستیک

 )2آهن

 )3مس

 )4چوب

