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 ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪سزگذضت دفتز من  2درس ₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪

   11ی صفحه متن سوال

 .ٌٚٛ وٙیذ تاسٜ ایٗ سٚؽ ٞا تا ٞٓ ٌفتسٚؽ ٞای دیٍشی سا ٔی ؿٙاػیذ؟ دس ؿٕا چٝ
 ٚ ٍ٘اس ٚ پیاْ ٞای تصٛیشی ٚ والٔی تش سٚی ظشٚف وتیثٝ ٞا ٚ ػایش ٔٛاد عثیؼی ٔـاتٝ.ایجاد ٘مؾ 

 11ایستگاه فکز صفحه

دیٛاس غاسٞا ٚ  ی اعالػات اص ٘ٛؿتٗ سٚی ػًٙ، چٛب دسختاٖ ٚ ٘ماؿی سٚی دس ٌزؿتٝ ٞای دٚس تشای حثت ٚ رخیشٜ

 ػًٙ اػتفادٜ ٔی وشد٘ذ. ٔضایا ٚ ٔؼایة ایٗ سٚؽ سا تٙٛیؼیذ.

 

 

 معایة مشایا
 تٝ دِیُ فشاٚا٘ی دس عثیؼت ػِٟٛت دػتشػی -1

 تٟیٝ آػاٖ -2

 ػادٌی سٚؽ اػتفادٜ -3

 

 دٚاْ ٘ؼثتا وٓ -1

 پٛػیذٜ ؿذٖ ٚ اص تیٗ سفتٗ دس احش ػٛأُ عثیؼی -2

 صیادی حجٓ ٚ ا٘ذاصٜ -3

 صٔاٖ تش تٛدٖ حثت اعالػات -4

 جایی ٔـىُ یا غیش ٕٔىٗ تٛدٖ جاتٝ -5

 

 

 12ی صفحه اطالعاتجمع آوری 

 اص ٔٛاد عثیؼی ٚ ٔصٙٛػی ٔحیظ ص٘ذٌی خٛد فٟشػت تٟیٝ وٙیذ ٚ تٝ والع ٌضاسؽ دٞیذ.

 مواد مصنوعی مواد طبیعی

 ٞٛا -4ػًٙ ٞای ٔؼذ٘ی  -3ٔاػٝ  -2٘فت خاْ  -1

 آب ٚ ... -8چٛب  -7پٙثٝ  -6ٔٙاتغ ٔؼذ٘ی  -5

 پالػتیه  -4ظشٚف وشیؼتاِی  -3ِثاع  -2واغز  -1

 ػیٓ تشق ٚ ...   -8پاػتیُ  -7ؿیـٝ  -6داسٚ  -5

 

 

 12سوال متن صفحه

 ٌٛ وٙیذ.ٚ  ٙـا ٔٛاد عثیؼی ٚ ٔصٙٛػی ٔحیظ اعشاف خٛد تا دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٌفتی ٔ دستاسٜ

ِٚی ٔٛاد ٔصٙٛػی تٝ عٛس عثیؼی یافت ٕ٘ی ؿٛ٘ذ تّىٝ آٟ٘ا سا اص   ٔٛاد عثیؼی تٝ ساحتی دس عثیؼت یافت ٔی ؿٛ٘ذ،

دس عثیؼت تٟیٝ ٔی وٙٙذ. یؼٙی تا ایجاد تغیشاتی وٝ دس واسخا٘ٝ تش سٚی ٔٛاد عثیؼی صٛست ٔی ٌیشد،  ٔٛاد ٔٛجٛد

 ٔٛاد ٔصٙٛػی تِٛیذ ٔی ؿٛد.

 13سوال متن صفحه
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 چٝ واس تشد ٞای دیٍشی اص واغز دس ص٘ذٌی سٚص ٔشٜ خٛد ػشاؽ داسیذ؟

ادٚ، واغز ٞای تضئیٙی، سٚص٘أٝ، واغز دیٛاسی، واغز ، ٘مـٝ، تّیظ، اػالٔیٝ، واغز وتٟیٝ وتاب ٚ جضٚات، تٟیٝ تشٚؿٛس

 ی ٔمٛا، واغز ػىاػی، چاج، اػىٙاع ٚ ...  اؿتٙثاخ جٟت عشاحی، تٟیٝ

 13ی گشارش تهیه کنید صفحه

فؼاِیت ٌشٚٞی، تحمیك وٙیذ ٞش یه اص افشاد ٚ ٔشاوض صیش چٝ اػتفادٜ ٞایی اص واغز ٔی وٙٙذ. ٘تایج سا تٝ  دس یه

 ی دیٛاسی تٝ والع ٌضاسؽ وٙیذ. صٛست سٚص٘أٝ

           وتاب، دفتش ج( دا٘ؾ آٔٛص:      اػىٙاع، سػیذ ٞای تا٘ىی ب( تا٘ه: واغز ػىاػی ٚ چاج ػىغاِف( ػىاع: 

    جؼثٝ ؿیشیٙیج( لٙاد:                 ٔشؽ ی تخٓ جؼثٝث(ٔشغذاسی:                       ػاخت اٍِٛ تشای ت(خیاط:

 13سوال متن
 ؟تٛاٖ چٛب سا تٝ واغز تثذیُ وشد دا٘یذ چٍٛ٘ٝ ٔی آیا ٔی

 دس ایٗ ٔٛسد تحمیك وشدْ ٚ ٔشاحُ تثذیُ چٛب تٝ واغز سا پیذا وشدْ. تّٝ،

 13 ی وگو کنید صفحه گفت
ٌٚٛ  تحج ٚ ٌفت تٛجٝ تٝ ٌضاسؽ ٚ اعالػاتی وٝ جٕغ آٚسی وشدٜ ایذ. دس تاسٜ چٍٍٛ٘ی تثذیُ چٛب تٝ واغز تا

 وٙیذ.

 تٛاٖ ٔشاحُ تثذیُ چٛب تٝ واغز سا ایٗ ٌٛ٘ٝ تیاٖ وشد. تا تٛجٝ تٝ اعالػاتی وٝ جٕغ آٚسی وشدیٓ ٔی

ٔخّٛط وشدٖ خشدٜ ٞای  -3ا تٝ چیپغ ٞ خشد وشدٖ چٛب ٞا ٚ تثذیُ آٖ -2ٞا  لغغ دسختاٖ ٚ وٙذٖ پٛػت آٖ -1

آب ٌیشی ٚ صاف ٚ  -5افضٚدٖ ٔٛاد سً٘ تش یا ػفیذ وٙٙذٜ ٔا٘ٙذ آب اوؼیظ٘ٝ تٝ خٕیش  -4چٛب ٚ تِٛیذ خٕیش 

 تشؽ واغز تٝ ا٘ذاصٜ ٞای ٔٛسد ٘یاص تاصاس -6ه ت٘اصن ٕ٘ٛدٖ تٛػظ غّ

 14ی اس درخت تا کاغذ صفحه

 ( فیضیىی اػت یا ؿیٕیایی؟6( ٚ )4ٞای ) تغییشات ا٘جاْ ؿذٜ دس ٞش یه اص ٔشحّٝ -1

 6 4 ٔشاحُ

 تغییش فیضیىی تغییش فیضیىی ٘ٛع تغییش

 ػذْ ایجاد ٔادٜ جذیذ ٔادٜ جذیذ ػذْ ایجاد ػّت

 

 ی چٟاس سا تا خٕیش تِٛیذ ؿذٜ دس ٔشحّٝ پٙج ٔمایؼٝ وٙیذ. خٛاف ظاٞشی چیپغ چٛب تِٛیذ ؿذٜ دس ٔشحّٝ -2

ؿٛد وٝ جأذ اػت ٚ  تثذیُ ٔی« چیپغ»چٛب تٝ ٚػیّٝ دػتٍاٜ ٔخصٛصی تٝ لغؼات خیّی وٛچه تٝ ٘اْ  4دس ٔشحّٝ

ی چٛب تا آب ٚ ٔٛاد  ، لغؼات سیض ؿذ5ٜٚ دچاس تغییش فیضیىی ؿذٜ اػت؛ ِٚی دس ٔشحّٝفمظ ظاٞش آٖ تغییش وشدٜ 

اف پزیش داؿتٝ ٚ ؿىُ پزیش ٘یض ت ا٘ؼغآیذ وٝ خاِ سٍ٘ثش ٔخّٛط ؿذٜ ٚ پغ اص حُ ؿذٖ تٝ صٛست خٕیش دسٔی

 تاؿذ ٚ ٘ٛػی تغییش ؿیٕیایی سخ دادٜ اػت.  ٔی
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 15ی آسمایص کنید صفحه
ٌی ا٘جاْ ایٗ واس  ٔشاحُ تثذیُ دسخت تٝ واغز، اص تیٗ تشدٖ سً٘ صسد چٛب اػت. تشای آؿٙایی تا چٍٛ٘ٝ یىی اص

 سا ا٘جاْ دٞیذ. 2ٚ  1آصٔایؾ ٞای 

 1آصٔایؾ

دا٘ٝ تّٛس  6یا  5   -2ٔیّی ِیتش آب تشیضیذ.  111یه تـش )ظشف ؿیـٝ ای آصٔایؾ ٌاٜ( تا ِیٛاٖ پالػتیىی  دس -1

یه لاؿك چای خٛسی ػشوٝ تٝ ٔٛاد داخُ تـش اضافٝ وٙیذ.  -3پتاػیٓ پش ٍٔٙٙات تٝ ٔٛاد داخُ تـش اضافٝ وٙیذ. 

 یذ. ٔـاٞذات خٛد سا یاداؿت وٙیذ.آسأی داخُ تـش تشیضٔیّی ِیتش آب اوؼیظ٘ٝ سا تٝ  8یا  6   -4

یه جأذ تٙفؾ سً٘ اػت وٝ دس احش ٚاوٙؾ تا آب اوؼیظ٘ٝ دس ٔحیظ داسای ػشوٝ تٝ سً٘  ٍٔٙٙات پتاػیٓ پش

 ؿٛد. صٛستی تثذیُ ٔی

 2آصٔایؾ

ٔیّی ِیتش آب اوؼیظ٘ٝ  11 -2ٔیّی ِیتش آب ٔخّٛط وٙیذ.  51دس یه تـش ٔمذاسی واغز سٍ٘ی خشد ؿذٜ سا تا  -1

  دلیمٝ ٔـاٞذات خٛد سا تٙٛیؼیذ.  11داخُ تـش اضافٝ وٙیذ، پغ اص 

ٔـاٞذٜ ٔی وٙیٓ وٝ آب اوؼیظ٘ٝ تاػج سً٘ تشی واغز ٞای سٍ٘ی ؿذٜ ٚ دس ٘تیجٝ واغز ٞا سً٘ خٛد سا اص دػت 

 دٞٙذ. ٔی

 ٌیشیذ؟ اص ایٗ آصٔایؾ ٞا چٝ ٘تیجٝ ای ٔی

تاؿذ ٚ اصآٖ ٔی تٛاٖ تشای ػفیذ وشدٖ ٔٛاد ٔختّف اػتفادٜ  ؿٛیٓ، آب اوؼیظ٘ٝ ػفیذ وٙٙذٜ ٚ سً٘ تش ٔی ٔتٛجٝ ٔی

ٞا سا تغییش دٞذ. تٝ ٕٞیٗ دِیُ دس  . ٕٞچٙیٗ ایٗ ٔادٜ ٔی تٛا٘ذ تا ٔٛاد ؿیٕیایی دیٍش ٚاوٙؾ دٞذ ٚ سً٘ آٖوشد

سخا٘ٝ ٞای تٟیٝ واغز تشای اص تیٗ تشدٖ سً٘ چٛب اص ٔٛاد سٍ٘ثش ٔا٘ٙذ آب اوؼیظ٘ٝ، وّش ٚ آب طاَٚ اػتفادٜ وا

  وٙٙذ.  ٔی

 11ی چه نوع کاغذی می خواهید؟ صفحه

  ٞا سا ٘اْ تثشیذ. ؿٙاػیذ آٖ چٙذ ٘ٛع واغز ٔی

ا٘جیّی، واغز فا٘تضی، واغز پالػتیىی، واغز ای ٔات ٚ تشاق، واغز خٛدوپی،  واغز اؿتٙثاخ، واغز سٚص٘أٝ، واغز ٌالػٝ

 داس، واغز واٞی ٚ ... چؼة پـت
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 11ی وگو کنید صفحه گفت
سٚ٘ذ. دستاسٜ ػّت اػتفادٜ اص ایٗ ٔٛاد دس تِٛیذ واغز  ی واغز تٝ واس ٔی دٞذ وٝ دس تٟیٝ جذَٚ صیش ٔٛادی سا ٘ـاٖ ٔی

 ٚ ٌٛ وٙیذ. تحج ٚ ٌفت

 اػتفادٜػّت  ٔادٜ تٝ واس سفتٝ دس واغز

 ذ آب ٌالػٝفؼت ٚتٟیٝ واغز ٞای ضتٟیٝ واغز پالػتیىی جٟت ایجاد ٔماٚٔت ٚ چاج اٌ پالػتیه

 ٚ صیثایی تشای ػاختٗ واغز ٞای سٍ٘ی ٚ ایجاد تٙٛع سً٘

 تشای اػتحىاْ ٚ ٔماٚٔت دس تشاتش تا ؿذٖ، پاسٌی ٚ ... ٚ ٘شْ ؿذٖ خٕیش واغز جٟت ؿىُ پزیشی ٘ـاػتٝ

 ٚ سً٘ تشی واغز تشای ػفیذ وشدٖ وّش

 ایجاد ؿفافیت دس واغز ٌچ

 

 11ی حساب کنید صفحه

 دسخت لغغ ؿٛد. تخٕیٗ تض٘یذ: چٙذ ٝتشٌی تٝ عٛس تمشیثی تایذ ػٝ اصّ 511جّذ وتاب یا دفتش  211ی  تشای تٟیٝ

 ی واغز دا٘ؾ آٔٛصاٖ والع ؿٕا سا تِٛیذ وشد؟  خت الصْ اػت تا تتٛاٖ ٔصشف ػاال٘ٝدس

 ؿٛد. اصّٝ دسخت لغغ ٔی 3تشي،  111111تشای تٟیٝ 

 تشي واغز یه اصّٝ دسخت تایذ لغغ ؿٛد. 33111تٙاتشایٗ تمشیثا تشای تِٛیذ 

آٔٛص سا دس ٘ظش تٍیشیٓ دس یه ػاَ یه اصّٝ دسخت تایذ لغغ ؿٛد پغ  ی واغز یه دا٘ؾ حاَ اٌش ٔصشف ػاال٘ٝ

   .اصّٝ دسخت تایذ لغغ ؿٛد 31٘فشی  31ػاال٘ٝ تشای یه والع 

 11ی  ایستگاه فکز صفحه  

 لغغ تیؾ اص حذ دسختاٖ جٍُٙ چٝ آػیثی تٝ چشخٝ سٚتٝ سٚ خٛاٞذ صد؟

 ای ای ٔٛػْٛ تٝ احش ٌّخا٘ٝ اوؼیذ ٞٛا افضایؾ ٚ اوؼیظٖ ٞٛا واٞؾ ٔی یاتذ ٚ تاػج آِٛدٌی ٚ ایجاد پذیذٜ وشتٗ دی

 ػآِ وٕتشی تشای تٙفغ ٔٛجٛدات ص٘ذٜ ٚجٛد خٛاٞذ داؿت. ٞٛایٌشْ ؿذٖ ٞٛا ٔی ٌشدد، ٕٞچٙیٗ ٚ 

ی دسختاٖ ٚ تخشیة جٍُٙ ٞا دس ص٘ذٌی جا٘ذاساٖ چٝ ساٜ ٞایی پیـٟٙاد  سٚیٝ تشای جٌّٛیشی یا واٞؾ احشات لغغ تی

 ٔی وٙیذ؟

 فشًٞٙ ػاصی تیٗ ٔشدْ جٟت لغغ ٘ىشدٖ دسختاٖ -1

 سٚؽ داْ داسی ایؼتای داْ ٞا ٚ اػتفادٜ اص  جٌّٛیشی اص چشای تیشٚیٝ -2

 حفاظت تیـتش اص ٔحیظ صیؼت تٛػظ ػاصٔاٖ ٔحیظ صیؼت -3

 ی جٍُٙ ٚػاص ٞای، ٔا٘ٙذ ػاختٕاٖ ػاصی ٚ جادٜ ػاصی دس ٔحٛعٝ جٌّٛیشی اص ػاخت -4

 ی لضائیٝ ی ؿذیذ تا افشاد خاعی تٛػظ لٜٛ تشخٛسد ٚ ٔماتّٝ -5

 جٍُٙ واسی ٚ دسخت واسی  -6
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 11ی صفحه وگو کنید گفت
 وٙیذ؟ ه آ٘چٝ وٝ یاد ٌشفتٝ ایذ، چٝ واس ٞایی سا تشای تاصیافت واغز دس خا٘ٝ ٚ ٔذسػٝ پیـٟٙاد ٔیتٝ وٕ

ی ػغُ ٔخصٛف  ػاصی ٚ تؼثیٝٞا ٚ جذا  ی تاصیافت ب( تفىیه صتاِٝ اِف( آٔٛصؽ افشاد ٚ آٌاٜ ػاصی ٔشدْ اص ٘حٜٛ

 خا٘ٝ ٞای تاص یافت. ٔذسػٝ ج( ٞذایت صتاِٝ ٞا تٝ واس تشای واغز دس خا٘ٝ ٚ

 11ی پژوهص کنید صفحه
  تٛاٖ تاصیافت وشد؟ چشا؟ آیا واغز ٞای صیش سا ٔی

اص سً٘ ٞای ؿیٕیایی ٚ ٞا  صیشا یا خٛدؿاٖ واغز ٞای تاصیافتی ٞؼتٙذ ٚ لثال تاصیافت ؿذٜ ا٘ذ ٚ یا دس آٖ ، خیش

 . تاؿٙذ صٙؼتی اػتفادٜ ؿذٜ ٚ داسای آِٛدٌی ٔیىشٚتی ٔی

 

 
 11ی جمع آوری کنید صفحه اطالعات

تاس ٚ ... دس ٔحّٝ ٚ ؿٟش خٛد دس ٔٛسد تاصیافت واغز اعالػاتی سا جٕغ  ی ػالٔت، ٔیذاٖ تشٜ دستاسٜ فؼاِیت ٞای خا٘ٝ

 آٚسی وٙیذ. 

 ٌشاٖ ؿٟشداسی جٟت چٍٍٛ٘ی تفىیه صتاِٝ ٞا آٔٛصؽ ؿٟشٚ٘ذاٖ تٛػظ آٔٛصؽ -1

 س ٔیاٖ ؿٟشٚ٘ذاٖتٛضیغ ویؼٝ ٞای صتاِٝ ٚ تشٚؿٛس ٞای آٔٛصؿی د -2

 تفىیه صتاِٝ ٞا ٚ پؼٕا٘ذ ٞای خـه اص ٔثذا تا ایجاد ایؼتٍاٜ تاصیافت -3

 ی پؼٕا٘ذ ٞای خـه  ی ٔٛاد ؿٛیٙذٜ ٚ تٗ تاصیافت جٟت تـٛیك ؿٟشٚ٘ذاٖ اسائٝ وٙٙذٜ اسئٝ -4

   11ی صفحه کار در منشل
 اػتفادٜ وٙیذ.ٞا دس واس ٞای سٚصا٘ٝ  تا واغز ٞای تاعّٝ ٔمٛا تؼاصیذ ٚ اص آٖ

ی  یه ٚسد٘ٝواغز تاعّٝ سا خٛسد وشدٜ ٚ آٖ سا تا خٕیش واغز ٚ آب ٔخّٛط ٕ٘ٛدٜ ٚ ػپغ ٔخّٛط یاد ؿذٜ سا تٛػظ 

ٔؼغح ٔی ٕ٘اییٓ. دس پایاٖ تا لشاس دادٖ ٔخّٛط ٔؼغح دس ٔحیظ آصاد یا ٔماتُ ٘ٛس خٛسؿیذ آٖ سا  فّضی یا چٛتی

 ٌشدد. ی اػتفادٜ ٔی خـه ٕ٘ٛدٜ ٚ ٔمٛا تٝ ایٗ ؿىُ، آٔادٜ

 

 




