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  .بنويس كنيد؟ را پيشنهاد مي كجاداري از مواد زير  شما براي نگه .1

  ، نان، بيسكويت، مربانبات، شير شكالت آجيلي، شربت، ژله، خيار سبز، آب
              ردس

              سرد و خشك
              خشك

  بيسكويت) بادام           ج) كره            ب) داري كنيم؟الف كدام يك از مواد غذايي زير را بايد در يخچال نگه - 2
  ژله) پسته       ج) توت فرنگي      ب) داري كرد؟الف توان در جاي خشك نگه كدام يك از مواد غذايي زير را مي .2
  اي استفاده كنيم؟ شوي ظروف بهتر است از چه ماده و ستبراي ش .3
  شويي مايع ظرف) صابون                  ج) شويي                          ب پودر لباس) الف .4
  شود؟ ي چربي با كدام دسته از مواد شوينده بهتر پاك مي لكه .5

  آب گرم و پودر) ن                  جآب سرد و صابو) آب سرد و پودر                          ب) الف
  داري كرد؟ كدام يك از مواد زير را نبايد در رطوبت نگه .6

  ظروف پالستيكي) دفتر و كتاب                  ج) بطري آب                          ب) الف
  داري كرد؟ كدام يك از مواد را بايد دور از نور نگه .7

  ها شوينده) ها                  ج نوشيدني) ب     داروها                     ) الف
  تر است؟ كاكائو در فصل تابستان مناسبوداشتن شكالت  كدام قسمت خانه براي نگه .8

  داخل كمد) داخل يخچال                  ج) روي ميز                          ب) الف
  ماند؟ باقي مي ي طوالنيها رود و سال كدام مواد در طبيعت از بين نمي .9

  نايلون و پالستيك) كاغذ                  ج) ها                         ب پوست ميوه) الف
  .كنند استفاده مي............................... هاي تر براي ساختن  به تازگي از زباله .10

  كاغذ) جكود براي گياهان                  ) چوب                         ب) الف
  گويند؟ به اين كار چه مي. كنند با كاغذهاي باطله خميري تهيه كرده و دوباره كاغذ توليد مي .11

  بازيافت) جداسازي                 ج) تفكيك                          ب) الف
  كنندگي بهتري دارند؟ هاي زير خاصيت پاك مواد شوينده در كدام يك از آب .12

  آب گرم) ج                 معموليآب ) ب               آب سرد          ) الف
  مثل شامپو براي مو  و مايع ظرفشويي براي ظرف ها بله اي مخصوص به خود دارند ؟ شوينده ، ادهريك از موآيا   .13
  شويي شويي، مايع ظرف صابون، شامپو، پودر لباس. چند نوع شوينده را نام ببر .14
 ) گويند ميطالي كثيف (يا  ها زباله يا مواد دورريختني ماند كه به آن د چيزهايي باقي ميي بسياري از موا بعد از استفاده .15
  .هاي خشك جدا كنيم دار را از زباله هاي تر و آب ها يعني اين كه زباله زباله يا تفكيك  جداسازي .16
  .تفاده درست كنيم بازيافت يعني اين كه بعد از تفكيك زباله ها بتوانيم از آن ها دوباره چيزهايي براي اس .17


