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 پشػؾ

 . کٌیذ هـخص ضشتذس ػالهت تا سا دسػت گضیٌِ ( الف

 کشد؟ تْیِ کاغز تَاى ًوی دسخت قؼوت کذام اص(1

 □د(تٌِ ی دسختاى تٌَهٌذ                     □ج(تشگ ّای پْي                      □ب(ؿاخِ ّای چَتی              □الف(ػاقِ ّای هحکن 

 . اػت ................. هادُ یک اکؼیظًِ آب (2

 □د(خَسدًی                                     □ج(ػوّی                                            □ب(تَ تش                             □الف(سًگ تش 

 . کشد رخیشُ آى سٍی سا اعالػات اص صیادی حجن تَاى هی آى کوک تِ (3

 □د(کتاب                                         □ج(فلؾ                                           □ب(کاغز                                □الف(چَب
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 ؟ؿَد هی تجضیِ دیش ٍ هاًذ هی عثیؼت دس صیادی خیلی ػالیاى ، صتالِ تِ ؿذى تثذیل ٍ هصشف اص پغ هادُ کذام (4

 □د(کتاب                                   □ج(آّي                          □یب(ظشٍف پالػتیک                           □الف(چَب

 ؟ داسًذ سًگثشی خاصیت صیش هَاد کذام (5

 □ٍایتکغ - کلش د(           □جَّشًوک – الکل ج(                          □تتادیي – الکل ب(          □ ػاٍلي – ًفتالیي الف(

 ؟ کشد ِتْیّ سا کاغزّا اص هختلفی اًَاع تَاى هی کاغز، خویش تِ ی هَاد چِ افضٍدى تا (6

 □اػیذی د(                 □کلش ٍ طاٍل آب ج(                                     □ؿیویایی ب(                   □گچ ٍ ًـاػتِ الف(

 . دّیذ قشاس هٌاػة ّای کلوِ خالی جاّای دس ( ب

   .اػت ............................... کاغز تْیِ دس اٍلیِ ٍ اصلی ی هادُ(1

  .اػت ............................... عثیؼی هٌاتغ حفظ هٌاػة ّای ساُ اص یکی(2

  . ؿَد هی تجضیِ ٍ دّذ هی ًـاى ؿیویایی ٍاکٌؾ ............................... ٍ ًَس تشاتش دس اکؼیظًِ آب (3

 .ًاهٌذ هی ..................... سا خَسؿیذ ًَس اص اػتفادُ تا اکؼیظى تَلیذ ٍ دسختاى تَػظ َّا اکؼیذ دی کشتي گشفتي ػول (4

 . گَیٌذ هی ..................... سا داد قشاس اػتفادُ هَسد دٍتاسُ ٍ ًوَد حفظ سا ؿذُ هصشف هَاد تتَاى آى کوک تِ کِ سٍؿْایی (5

 . کشد تْیِ سا کاغز اص هختلفی اًَاع تَاى هی ، کاغز خویش تِ ............................... هَاد افضٍدى تا (6

 هـخّص کٌیذ.ًادسػت سا  ٍ  دسػت ّای  جولِ ( ج

 □ًادسػت            □دسػت                                                                                                    . اًذ هصٌَػی دیگش تشخی ٍ عثیؼی کاغزّا اص تشخی(1

 □ًادسػت            □دسػت                                                                                . ّؼتٌذ هصٌَػی هَاد جضٍ داسٍّا(2

 □ًادسػت            □دسػت . ؿَد هی هحؼَب ؿیویایی تغییشی کاسخاًِ تِ آى اًتقال ٍ دسخت تشیذى(3

 □ًادسػت            □دسػت . ؿَد هی اػتفادُ فلؾ ٍ ّاسد اص اعالػات اص صیادی حجن رخیشُ تشای حاضش حال دس(4

 □ًادسػت            □دسػت . یافتٌذ دػت کاغز ػاخت داًؾ تِ هؼیح هیالد اص پیؾ ػال 777 حذٍد دس ػوشقٌذ دس هؼلواًاى (5

 □ًادسػت            □دسػت . ّؼتٌذ عثیؼی کٌین هی اػٌفادُ ّا آى اص ها ٍ ّؼتٌذ ها اعشاف دس کِ هَادی تیـتش (6
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 . دّیذ کاهل پاػخ صیش ّای ػَال تِ ( د

    تٌَیؼیذ؟ قذین ّای صهاى دس سا اعالػات ثثت ّای سٍؽ اص هَسد ػِ (1

 تٌَیؼیذ؟ قذین ّای صهاى دس سا اعالػات ثثت ّای سٍؽ اص اػتفادُ هضایای ٍ هؼایة اص هَسد ػِ (2

  کشد؟ تْیِ کاغز تَاى هی دسخت قؼوت کذام اص الف((3

 کشد؟ تْیِ کاغز تَاى ًوی دسخت قؼوت کذام اصب(

 چشا؟ کشد؟ تاصیافت تَاى هی سا کاغزی دػتوال ّای جؼثِ ٍ ّا کاستي هشؽ، تخن ؿاًِ ًظیش کاغزّایی آیا(4

 کٌٌذ؟ هی کاغز اص اػتفادُ چِ صیش هـاغل اص یک ّش(5

  : خیاط (الف

  :تاًک (ب

  : داسٍخاًِ (ج

  :ػکاع ( د

  : آهَص داًؾ ّـ(

  :پضؿک ( ٍ

 ؟ کشد تاصیافت تَاى ًوی سا کاغزّایی چِ (6

 

 ( هَسد چْاس ) تثشیذ ًام سا کاغز اًَاع(7

 ( هَسد چْاس ) تثشیذ ًام سا کاغز کاستشدّای (8

 . دّیذ ؿشح اختصاس تِ سا کاسخاًِ دس کاغز تَلیذ هشاحل(9

 چشا ؟ اػت ؿیویایی کاغز ػاخت هشحلِ کذام(17

 . تٌَیؼیذ سا تاصیافت فَایذ اص هَسد ػِ ؟ چیؼت تاصیافت (11
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 کٌیذ؟ هی پیـٌْاد هذسػِ ٍ خاًِ دس کاغز تاصیافت تشای سا کاسّایی چِ (12

 . تٌَیؼیذ سا کاغز تاصیافت هشاحل(13

 . دّیذ ؿشح ػغش دٍ دس . کشد دسػت هقَا تاعلِ کاغزّای تا ؿَد هی چگًَِ (14

 دّیذ؟ تَضیح هثال دٍ رکش تا سا هصٌَػی ٍ عثیؼی هَاد (15

 کاغز هقذاس ایي تَلیذ ؿوا ًظش تِ آیا.ؿَد تَلیذ کاغز تي ّا هیلیَى تایذ ّشػال کِ عَسی تِ .اػت یافتِ افضایؾ دًیا ػشاػش دس کاغز هصشف (16

 اػت؟ پزیش اهکاى دػتی ٍ ػٌتی ّای سٍؽ تِ

 سػاًذ؟ هی آػیة ّا آى تِ ... ٍ هضاسع ّا، سٍدخاًِ تِ کاسخاًِ فاضالب ٍسٍد چشا (17

 کٌیذ؟ هی پیـٌْاد سا ّایی ساُ چِ جاًذاساى صًذگی دس جٌگلْا تخشیة ٍ دسختاى ی سٍیِ تی قغغ اثشات کاّؾ یا جلَگیشی تشای(18

 . تثشیذ ًام سا ؿَد هی اػتفادُ ّا آى اص سًگثشی صٌؼت دس کِ ای هادُ ػِ(19

 صد؟ خَاّذ صًذگی هحیظ چشخِ تِ آػیثی چِ جٌگل، دسختاى حذ اص تیؾ قغغ هثل عثیؼی هٌاتغ هصشف (27

 ؟ تضًین هاػک ٍ تاؿین تاص دسفضای تایذ ّا ایي هـاتِ هَاد ٍ جَّشًوک ٍ ٍایتکغ اص اػتفادُ ٌّگام چشا (21

 ؟ گزاسد هی صیؼت هحیظ ٍ جاًذاساى صًذگی سٍی تاثیشی چِ هصٌَػی هَاد حذ اص تیؾ تَلیذ (22

 عال  هؼذًی هٌاتغ) ، ( . . ٍ گاص ٍ ًفت ػَختی هٌاتغ آب(،)، َّا )،( گیاّاى ٍ دسختاى)؟ داسیذ پیـٌْادّایی چِ صیش عثیؼی هٌاتغ حفظ تشای (23

 (آّي ، آلَهیٌین ،

 . تٌَیؼیذ کاغز دستَلیذ سا هَاد ایي اػتفادُ ػلت . سًٍذ هی کاس تِ کاغز ی تْیِ دس کِ رکش ؿذُ اػت هَادی ًامصیش دس

  :پالػتیک

 : سًگ

  :ًـاػتِ

  :کلش

  :اکؼیظًِ آب
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 ػلَم آصهایـات تِ هشتَط ّای ػَال

 . کٌین هی اضافِ تـش داخل هَاد تِ ػشکِ خَسی چای قاؿق یک ٍ پشهٌگٌات پتاػین تلَس داًِ 6 یا 5 . سیضین هی آب لیتش هیلی 177 یا تـش یک دس(1

 . سیضین هی تـش داخل آساهی تِ سا اکؼیظًِ آب لیتش هیلی 8 یا 6

 (دّیذ تَضیح ػغش دٍ دس ) ؟ ؿَد هی گشفتِ ای ًتیجِ چِ آصهایؾ ایي اص ( الف

   ؟ چشا ؟ ؿیویایی یا اػت فیضیکی تغییش ، آصهایؾ ایيب(

 اص . کٌین هی اضافِ تـش داخل اکؼیظًِ آب لیتش هیلی 17 . کٌین هی هخلَط آب لیتش هیلی 57 تا سا ؿذُ خشد سًگی کاػز هقذاسی تـش یک دس (2

 ( دّیذ تَضیح ػغش دٍ دس ؟) ؿَد هی گشفتِ ای ًتیجِ چِ آصهایؾ ایي

  

 

********** 

 پایان        


