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سلا مولع

متفه

، دینک رکف باوج

تیلا وعف دینک شیامزآ

اه



رکفتو هبرجت : لوا لصف

ص10: دینکرکف

؟ دننک هدافتسا لا چخی بآزا نازومآ شناد دادن هزاجا ملعمارچ ( فلا

تعرسامد اریز (امد) دنامب تباثدیاب لماوع هیقبو تساریغتم هدنوش لح هدام عون شیامزا نیارد

. دهد یمرییغتار ندش لح

؟ تسا هدوب تسرد هزادنا هچ ات نازومآ شناد ینیب شیپ لودج جیاتن هب هجوت ب)اب

تسین تسرد دنداد هئارا ینیب شیپ یارب هک یلیلداما تسرد اهنا موسود

ص10: دینکوگو تفگ

. دیسیونبار لحارمودینکوگو تفگ یملع شور هب هلئسم کی لح هرابرد

اه- هتفایریسفت - شیامزا ماجنا - یزاس هیضرف - تاع ال طا یروا عمج - یریگ هزادنا - قیقد هدهاشم

یریگ هجیتن

هرامش یشزومآ هوزج

1



ص11: تیلا عف

و دیاوف هرابرد و دیسیونب ار ریخا یاهل اس رد یروانف هب ملع لیدبت زا دروم دنچ دوخ هورگ رد
اهنآ یاه نایز

. دینک وگو تفگ
اه یروانف بلغا ،اما تسا هتشاد لا بند هب اهر وشک یارب ار تفرشیپ یروانف هب ملع لیدبت دنچره
رت تحار نارفاسم ییاج هباج وردوخ عارتخا ًاب ،ثمال دنراد لا بند هب ار یبیاعم ، دیاوف رانک رد
هب اوه یگدولآ نآ ندروآرد تکرح هب یارب یلیسف تخوس زا هدافتسا اما تسا هدش رت عیرس و

بیسآ بجوم هک هارمه نفلتزا هدافتسا . تسا هداد شیازفا ار تیعمجرپ یاهرهش یوژهرد
... ودوش یم اه لولس هب ندناسر

نآ یاهرازباو مولعرد یریگ هزادنا : مود لصف

ص13: تیلعف

و مرگ اب یخرب مرج ارچ . دهد یم ناشن امار فارطا رد فلتخم زیچ دنچ مرج ریز لکش ( فلا

؟ تسا هدش تبث مرگولیک اب یضعب

( دایز مرج ) نیگنس ماسجا مرج و دنوشیم یریگ هزادنا مرگدحاو مک)اب مرج ) کبس ماسج ا مرج

مرگولیک دحاواب

تسا مرگ 1000 مرگولیکره ؟. تسا رارقرب مرگولیک و مرگ نیب یا هطبار هچ لکش هب هجوت ب)اب

یشوگ نیا مرج . دهد یم ناشن مرگولیک ار0/120 هارمه یشوگ ددع کی مرج ییوزارت پ)

1000gr₌1kg؟ تساردقچ مرگ بسحرب

1000×120gr₌0/120kg

ص14: تیلا عف

هزادنا زا لبق دینک یریگ هزادنا ار ریز داوم زا کی ره نزو و مرج جنس ورین و وزارت زا هدافتسا اب

هدش) هتشون یبیرقت دنتسین تباث دادعا .(نیا دیسیونب ار ناتدوخ ینیمخت مرج یریگ

هدامفیدر ولیکمان ) ینیمخت مرج

مرگ)

یریگ هزادنا مرج

مرگ) ولیک ) هدش

یریگ هزادنا نزو

( نوتوین ) هدش

0/0050/0020/02ودرگ1



لا2 0/2000/2502/5قترپ

هارمه3 0/220/21/96یشوگ

مولع4 0/2500/1901/9باتک

درب. ارباالیم امش یریگ هزادنا تقد هدمآ تسد هب دادعا زا نتفرگ نیگنایم و یریگ هزادنا رارکت

ص15: تیلا عف

. دهد یم ناشن ار لوط یریگ هزادنا دنچ ریز لکش

ات نارهت هلصاف و رتم اب طایح لوط رتم، یلیم اب نآ کون رطق رتم، یتناس اب دادم لوط ارچ ( فلا

؟ تسا هدش نایب رتمولی ابک دهشم

رگیدکیاب هکدننک یم هدافتسا یفلتخم یاهدحاوزا نآ هزادنا هب هجوتاب لوط یریگ هزادنا یارب

10 زا شیب یاه هزادنا یارب ( دادم کون رتم( یلیمدحاوزا کچوکرایسب هزادنا یارب . دنراد طابترا

رتم دحاوزا رتم یتناس زا100 شیب یاه هزادنا یاربو ( دادم لوط رتم( یتناسدحاو زارتم یلیم

ات نارهت هلصاف ) رتمولیک دحاوزارتم زا1000 شیب یاه هزادنا یاربو ( هسردم طایح لوط )

. دننک یم هدافتسا ( دهشم

. دیسیونب رتم یتناس تسحرب ار دادم کون رطق ب)

10mm ₌1cm →1mm ₌0/1cm

. دیسیونب رتم بسحرب ار دهشم ات نارهت هلصاف پ)

900/000m₌1000×900km→1000m₌1km

ص15: تیلا عف

عبرمرتم ، حطس یاه دحاو دیناد یم و دیا هدش انشآ حطس اب لبق یاه سلا رد هکنیا هب هجوت اب

. دیهد ماجنا ار ریز تیلا ،عف تسا عبرم رتم یتناس واب

ضرع و لوط رتم، زا هدافتسا واب دینک مسر ار دوخ ینوکسم هناخ هشقن زا یا هداس حرط

ار تمسق ره تحاسم سپس و دیسیونب هشقن یور و دیریگب هزادنا ار نا فلتخم یاه تمسق

. دینک هبساحم

درک. هدافتسا ریز یاه لومرف زا ناوت یم اه قاتا یلخاد لکش هب هجوتاب



₌ ثلثم تحاسم - شدوخ × علض کی هزادنا ₌ عبرم تحاسم - ضرع × لوط ₌ لیطتسم هدعاقتحاسم × عافترا

2

ص16: تیلا عف

بعکم مجح ₌ عافترا × ضرع × لوط . دیروآ تسد هب ار لکش رد هدش هداد ناشن مویراوکآ مجح

لیطتسم

لوط ₌100cm ضرع ₌50cm عافترا ₌50cm

( مویراوکا ای لیطتسم بعکم مجح ) 250000₌50×50×100cm3

ص16: تیلا عف

ورد دیریگب هزادنا ار کچوک گنس کی اب غرم مخت کی مجح بآ، و جردم هناوتسا زا هدافتسا اب

. دیهد حیضوت دوخ یریگ هزادنا شور دروم

ناونع هب مینک یم تشاددایو میزیر یم آب صخشم هجردات ار جردم هناوتسا اد تبا

نورد بآ ح طس میزادنا یم هناوتسا نوردار کچوک گنس ای غرم مخت سپس 100cc:ثملا

مجح ددع ود نیا الف تخازا 110cc میناوخ یمار هدش صخشم ددع یمآدی باال جردم هناوتسا

یمآدی. تسدب غرم مخت ای گنس

110cc‒100cc₌10cc

ص16: تیلا عف

لماک ار لودج اهنآ مجح و مرج یریگ هزادنا واب دیرادرب و... یزلف ، یبوچ هزادنا مه بعکم دنچ

. دینک

تسارتشیب نا یلا گچ ینعی یزلف بعکم ؟ تسا رتشیب مادک مجح هب مرج تبسن ( فلا

؟ دراد دوجو بآ رد نتفر ورف و تبسن نیا نیب یا هطبار ب)هچ

با یوردشاب کیزارتمکرگاو هتفرورف بارد دشاب کیزارتشیب نا یلا گچ هک یا هدامرهو تسا 1 با یلا grگچ

cm3

. دنام یم روانش

یبوچبعکم یزلفبعکم یابعکم هشیش بعکم

مرگ) 231/210مرج(



رتم یتناس ) مجح

( بعکم

444

مرگ مرج( / مجح

( بعکم رتم یتناس

0/57/82/5

مرج ₌12 gr مجح 50ml₌3ml ‒53ml:17 صدی یامزایباردوخ

₌? یلا گچ ₌ ₌ ₌ 4 ( دیلک یلا گچ یریگ هزادنا )
مرج

مجح
12gr

3ml

gr

cm3

یلا گچ

ص17: تیلا عف

. دهد یم ناشن بعکم رتم یتناس رب مرگ بسحرب ارداوم زا یدادعت یلا گچ ور هبور لودج

نیرت نیگنسو هبنپ بوچ نیرت کبس ؟ تسا مادک لودج مسج نیرت نیگنس و نیرت کبس ( فلا

. دشاب یم برس

دیسیونب هدعاق کی دوخ ینیب شیپ یارب ؟ دنور یم ورف بآ رد اه مسج مادک دینک ینیب شیپ ب)

؟

رتمهدامفیدر یتناس رب مرگ ) هدام یلا گچ

( بعکم

11/3برس1

7/8وفالد2

2/7موینیمولآ3

2/5هشیش4

کیتس5 2/0پال

1/0بآ6

0/9خی7

جاک8 0/44بوچ

هبنپ9 0/12بوچ



هدوبرت نیگنس بآزا نیا ربانب دنراد کی زا رتشیب یلا گچ کیتس وپال هشیش ، موینیمولآ ،وفالد، برس

دنرت کبس بآزا هتشاد کیزارتمک یلا گچ هبنپ بوچو جاک بوچ خی، امادنور یم ورف بآردو

. دننام یم روانش بآ یورو

ص18: تیلا عف

ار دوخ هورگ یاضعا زا کی ره بلق نابرض نیگنایم نامز جنس، نامز ای تعاس زا هدافتسا اب
ره یارب ار راک نیا . دیرامشب هقیقد کی رد اهار نابرض دادعت روظنم نیا یارب . دینک یریگ هزادنا
. دیهد ناشن ینوتسرادومن تروص وهب دیروآ تسد هب ار نآ نیگنایم و دینکرارکت راب هس رفن

0/9

زومآ هقیقدشناد کیرد نابرض دادعت
₌ نابرض کی نامز نیگنایم

نامز اهنابرض

اهنابرضدادعت

170S0/85₌60

70

280S0/75₌60

80

375S0/8₌60

75

485S0/7₌60

85



0/8
0/7
0/6
0/5
0/4
0/3
0/2
0/1

4 3 2 1

ص18: دینک وگ وتفگ
؟ دینک یم یریگ هزادنا ییاهدرادناتسا و اهرایعم هچ اراب نارگید و دوخ لا معا و راتفر

یم درادناتسا یاکی یارادودنراد مان تیمکدنوش یم یریگ هزادناو دنرادرادقم هک اهزیچ یضعب
یم تیفیک نآ هب هکدنوش یم هدیجنس رگیدکی هب تبسنو هدوب یبسن اهزیچ یضعب اما دنشاب
وگلا کیزا رتدب ای رتهب تاملکزاو هدش هدیجنس وگلا کی هب تبسن لا معاو راتفر نیاربانب . دنمان

دوش. یم هد افتسا

:19 صاه نیرمت اهو شسرپ
نیا نیب ی هلصاف . تسا رتمولیک 0/65 راطق هاگتسیا ود نیب هلصاف فلا -1

650m ₌1000×0/65→1000m₌1km؟ تسا رتم دنچ هاگتسیا ود

0/3kg₌1000÷300gr؟ تسا ردقچ رانا نیا نزو . تسا مرگ 300 رانا کی مرج ب
نزو ₌ مرج × نیمز هبذاج تدش نزو ₌0/3kg×₌103N

. تسا رتم یتناس 10 داعبا هب یبعکم مجح رتیل 1 میناد یم -2
مجح ₌10cm×10cm×10cm₌ 1000 ؟ تسا بعکم رتمیتناس دنچ رتیل 1( cm3فلا

بعکم
1 ₌1ml ؟ تسا بعکم رتمیتناس دنچ رتیل یلیم cm3ب)1

دریگ یم هزادنا وزارت اراب نآ ادتبا ، کچوک گنس کی یلا گچ یریگ ه زادنا یارب یزومآ شناد -3
بآ رتیل یلیم 500 هک جردم هناوتسا نورد ار نآ سپس . دروآ یم تسد هب ار مرگ 400 رادقم و

؟ تسا ردقچ گنس یلا گچ . دریگ یم رارق رتیل یلیم 600 یور بآ حطس . دزادنا یم دراد
500₌100ml گنس مجح گنس مرج ₌400gr یلا گچ ₌?

600‒

یلا ₌گچ 4 ₌ →gr

cm3

400gr

100cm3

مرج

مجح

نزو ₌3N



یم ورف بآ رد مسج نآ هک دینک نییعت سپس و باسح جسماهار یلا گچ ادتبا ریز لودج 4-رد
. دنام یم روانش ای دور

مرگ)هدام ) یتناسمرج ) مجح

( بعکم رتم

رب مرگ ) یلا گچ

رتم یتناس

( بعکم

یم ورف

دور

یم روانش

دنام

140104

2501000/5

380204

42002500/8

530012000/25

. دیهد حیضوت ؟ دینک یریگ هزادنا ار دوخ مدزاب یاوه مجح دیناوت یم هنوگچ -5
یاوه یدادعت سپس مینک یم ارخیلا نآ نورد یاوه و مینک یم باختنا ار مجح هک کنکداب کی
مجح میریگب هزادنا ار کنکداب رگا حلا میدنب یم ار نآ ورد میمد یم نآ نورد ار یلومعم مد زاب
تسد هب تاع ال طا تحص شیازفا یارب دیآ.1 یم تسد هب بسانم بیرقت اب مد زاب یاوه عومجم
هزادنا یارب ). میروآ یم تسد هب نیگنایم رادقم و هدرک رارکت راب دنچ ار شیامزآ تسا رتهب هدمآ

تسدب رت قیقد ی هزادنا ات مینک هدافتسا باتک ودو شک طخ زا تسارتهب کنکداب رطق یریگ

= هرک مجح ( دیآ

πr34

3

. دیروآ تسد هب نآ یلخاد و ینوریب رطق یریگ ه زادنا اراب هدرشف حول کی تحاسم -6
حول عاعش ₌6 یلخاد ی هرفح عاعش ₌0/75cm cm
حول لک تحاسم =6cm ×6cm ×3/14=113/04cm2

یلخاد هرفح تحاسم =0/75cm ×0/75cm ×3/14=1/76cm2

حول تحاسم لک₌ تحاسم ‒ یلخاد خیلا یاضف تحاسم
حول تحاسم =113/04cm2-1/76cm2 =111/28cm2

بلق یاهن ابرض دادعت . تسا هیناث 0/8 یلومعم تلا ح رد یصخش بلق نابرض ود نیب نامز -7

₌ ₌75 ؟ تسا ردقچ هقیقد رد1 صخش 60sنیا

0/8s



نابرض دادعت ₌

لک نابرض نامز

نامز کی نابرض

بآ یور ینیمز یسب .ایآ دیزادنیب بآ رد یمارآ هب ار هدنک تسوپ ینیمز بیس هعطق 8-کی
و دیزیرب کمن یرادقم بآ رد راب نیا ،اما دینک رارکت ار شیامزآ نیا رگید ؟راب دنام یم روانش
. دیهد حیضوت ار تلع ؟ دتفا یم یقافتا هچ . دیزادنیب بآ رد یمارآ هب ار ینیمز یسب سپس
زا کمن بآ یلا گچ اما دور یم بآ ریز هب نیاربانب تسارتشیب صلا خ بآ زا ینیمز بیس یلا گچ

رو هطوغ بآ نایمردایو بآ یورو تسارت کبس کمن بآزا ینیمز بیسو هدوبرتشیب ینیمز بیس
دوش. یم

مود لصف نایاپ



داوم یابفلا اه متا 3 لصف
ص22: تیلا عف

و... یهایگ تابیکرت اوه، بآ، ، گنس ، بوچ لثم: یعیبط داوم
اهو... وراد اهو هدنیوش ، یتعنص و ییایمیش تابیکرت ، ذغاک ، کیتس لثم:پال یعونصم داوم

و... کمن بآ ،ساالداه، اهاذغ لثم: طولخم داوم
قوف تسرهف هب ناوت یم و دنتسه تابیکرت زج اه نآ رثکا هک دراد دوجو هدام رامش 1-یب

درک. هفاضا
دوجو ییا هدام چیه رگا و تسا رصانع و تابیکرت هب هتسب اماو یدام یاه یدنم زاین مامت -2

. تشاد دهاوخن دوجو زین یگدنز و ایند دشاب هتشادن
ص23: تیلا عف

درک میسقت یرتکچوک یاخه تمسقو تارذ هب یلا وتم یاه ندرک میسقت اب ناوت یم ار داوم : فلا
دنا هدش هدش هتخاس یرتکچوک یاه شخبو اه تمسقزا داوم سپ

هک دنا هدش هتخاس یتارذزا داوم همه اریز دیوگ یم تسرد یپچ تمس صخش نمرظن ب)هب
دنتسین ندید لباق

ص24: دینک شیامزآ
دنیآ یمن تسد هبودنا هدش لخاد هچراپ دوپورات نیب یاهاضفرد دنق یاه هرذزا یدادعت اریز ریخ،

درک هدهاشم اراه نا ناوت یم نیب هرذاب یلو
اراه نآ دوجو ناوت یم اما دنا هدش لیدبت یرت زیر تارذ هبو ادن هدش لح بآرد اه دنق ریخ -4

درک تب اث ندیشچ اب
ص24: دینک رکف

ات میهد رارق لا چخی رد یتدم ار یزلف فرظ کی تسیفاک قاتا یاوهرد بآراخبدوجو تابثا یارب
دروخرب ماگنهرداوهرد دوجوم بآ راخب مینک یم لقتنم قاتا لخاد هبار نآ سپس دوش درس ال ماک
دوش یم هدید فرظ هندب یور بآ زیر یاه هرطق تروص هبو هدش عیامو درس یزلف فرظاب

ص25: تیلا عف

یم هجیتن هلولگ لخادزا خالل روبع تروصرد میهد یم روبع اه هلولگ طسوزااار خالل ادتبا -1
هتسه یاه هلولگو مینک یم تسردرادم کی یرتابو پم وال میس کمک هب درادن هتسه هلولگ میریگ

پم ال دشاب اناسررگا میهد یم رارق رادمرد هدش داجیا خالل طسوت هک ییاهخاروس قیرطزااار راد
بذج تروصرد مینک یم کیدزن ابر نهآ هبار دنراد یزلف هتسه هک ییاه هلولگ دوش یم نشور

دنراد یبوچ ای یا هشیش هتسه دنشابن اناسر هک ییاه هلولگ تس ا نهآ زا هتسه سنج میمهف یم
. تسارتکبس یبوچ هتسهاب هلولگ هک

ص26: دینک شیامزآ
هایس گنر ماسجا یورربدوش یم ردوپ یتحاربو تسا کبس دراد ردکو هایس گنر لا): (غز نبرک -1

دنام یم بآ یورو دنک یم داجیا
درز گنر ماسجا یورو هدش ردوپ یتحار هب دراد ردک گنر هک تس ا یگنر درز دماج مسج : درگوگ

دور یم بآ ریز هبو دنک یم داجیا
رییغتو دوش یمن درخ هبرض رثارد دوش یم مخ یتحار هبو دراد قاربو یسم گنر : یسم میس

دور. یم بآ ریز هبو دهد یم لکش
بآ ریز هبو دوش یمن ردوپ ای مخ یتحار هبو تسا مکحم دراد قارب یرتسکاخ گنر : ینهآ خیم



دور. یم
دوش یم نشور پم ال دنشاب اناسر هک یتروصرد میهد رارق رادمرد ارداومزا مادکرهرگا -2

ینهآ خیم دش دهاوخ صخشم شیامزآ ماجنا زا سپ دش دهاوخن نشور پم ال دنشاب اناسرانرگاو
. دنتسه اناسران لا غزو درگوگ یلو اناسر طال رتشگناو یموینیمولآ لیوف ،

ص27: دینک رکف
. دینک لماک ار لودج ) فلا

(1) (2)هورگ هورگ

دنراد قارب دنرادنحطس قارب حطس

دنرت نیگنس بآ دنرتزا کبس بآ زا

دنتسه قرب دنتسینیاناسر قرب یاناسر

دنراوخ دنتسینشکچ راوخ شکچ

زلفانو ب(.زلف
زلفان :(2) هورگ (1):زلف هورگ پ).

ت(
ص28: تیلا عف

زلف رصنع (3) بیکرت زلف(2) ان رصنع (1).) فلا -1
یم هتفگ بیکرت دشاب هدش هتخاس توافتم متا دنچ ای ود اهزا نآ لوکلوم هک یداوم ب(هب

دوش.
ح رد تسا رصنع 91 تعیبط رد اه رصنع دادعت دنتسه بیکرت مینکیم فرصم هک یداوم رثکا -2

دنا. هدش داجیا فلتخم رصانع بیکرت زا هک دراد دوجو هدام رامش یب ام فارطا رد هک یلا

ص29:. دینک رکف

رارق متا ی هتسه ورد مه رانک رد اه نورتون اهو نوتورپ دنراد یورک راتخاس اه متا ی همه
متا هدنزاس تارذ دادعت دنراد رارق یدننام یربا هدوت تروص هب نآ فارطا رداه نورتکلا و دنراد
نوت ورپ زا شیب اه نورتون دادعت اه متا زا یخرب رد تسا توافتم رگیدکی اب فلتخم یاه متا رد

. تسا ربارب نورتکلا و نوتورپ دادعت رصانع همه رد اما تسا نورتکلا و

ص30: دینک شیامزآ
مک یلیخ تارذ هلصاف دماج رد دیآ یم دوجو هب داوم هدنزاس تارذ هلصاف ساسا رب داوم تلا ح

. تسا دایز رایسب اه لوکلوم هلصاف اه زاگ ورد تسا دماج زا رت شیب عیام ورد
عیام مجح و عیام زا رتشیب راک مجح زاگ و عیام دماج داوم زا یواسم یاه مرج رد هجیتن رد

دنک. یم لا غشا ار یرتشیب یاج زاگ نیا ربانب دشاب یم دماج زا رتشیب
ص30: دینک شیامزآ

زلفان زلف

ژ ورتینزاگ ، نبرک ،طال موینیمولآ ، هرقن

ن

درگوگ ژن، یسکازاگ نهآ ، سم



نش ای بآ یاراد هک یگنرس اما دوش یم هدرشف دایز نازیم هب دشاب یم اوه یاراد هک یگنرس
ندرک مک یارب و تسا مک رایسب عیام و دماج یاه لوکلوم نیب هلصاف اریز دوش یمن هدرشف تسا
زاگ میریگ یم هجیتن مینک دراو یدایز رایسب یورین دیاب عیام و دماج تارذ نیب دوجوم هلصاف

. دنریذپ مکار ت اه
ص31: دینک شیامزآ

کنکداب و دوش یم مک کنکداب نورد یاوه مجح دریگ یم رارق درس بآ رد یرطب هک یماگنه
یم رت شیب کنکداب مجح دریگ یم رارق مرگ بآ نورد یرطب هک یماگنه و دوش یم رت کچوک

دایز نآ یاوه مجح و دنک یم رتشیب ار یرطب یاوه یاه لوکلوم هلصاف و شبنج امرگ اریز دوش.
دوش. یم داب رپ کنکداب و دوش یم کنکداب دراو اوه هجیتن رد دوش یم

ص32: دینک رکف
ورد دوش یم دایز مرگ زاگ مجح و دهد یم شیازفا اهار لوکلوم هلصاف و شبنج امرگ نوچ

. تسا درس یاوه زا رتشیب مرگ یاوه یاه لوکلوم نیب هلصاف هجیتن

ص34-33: اه نیرمت اهو شسرپ
-1

لوکلوم اریز تسا هدش شخپ فرظ یاضف مامت رد اه لوکلوم پچ(ت)هک تمس زا لوا لکش
هجیتن رد درادن دوجو شیابر زاگ یاهلوکلوم نیب ابیرقت و دنراد ار هلصاف نیرتشیب (زاگ) راخب یاه

. دنوش یم شخپ فرظ همه رد زاگ یاه لوکلوم
. دینک رپ ار خیلا یاهاج ریز رادومن 2-رد

-3

بآ لوکلوم

ژ وردیه متاود

ن

ژ یسکا متا کی

یاراد ژن یسکا متا ره

تسا زیر هرذ یدادعت

یاراد ژن وردیه متا ره

تسا زیر هرذ یدادعت

8 نورتکلا

8 نوتورپ

8 نورتون

رفص نورتون

1 نوتورپ

1 نورتکلا



-4

ام نوماریپداوم : راهچ لصف
ص37: تیلا عف

. تسا هدش ماجنا هدنزاس داوم سنج ساسا رب یدنب هتسد
ماسجا و لیاسو تخاس رد هدافتسا دروم دراوم

یایزلف یایمرچیبوچهشیش یکیتسهچراپ یگنسپال

رد هنسابلشفکریرحتزیمهرجنپهریگتسد دب

راکدوخ

یامن

نامتخاس

هناخهشیشرتشگنا هنمالهفپوتبرد همسجمدب

هدام

رصنعبیکرت

(چگ) تانبرک میسلک - هتساشن

-بآ ناتم

موینیمولآ - سم ژن یسکا ژن- ورتین زاگ

درگوگ رلک-



نویزیولتنویزیولت

لرکسورعفیکدادمهنیآبآریش تنک

نویزیولت

هنیموش

پموقاچ لادمکال ییاپمدمتسد

ص38: دینک رکف
هک یتروص رددنا هدیبسچ مه هب هبذاج یورین کی اب هک دنتسه اه متا تازلف هدنزاس تارذ : خساپ
. دنوش یمن ادج مه زا یتحار هب یلودنروخ یم رس مه یور اه متادوشدراو اه نآ هب یا هبرض

. دینک لماک ار ریز لودج

تیصاخ

مسج مان

شکچ - هدننکش

راوخ

یاناسران - اناسر

یکیرتکلا

- ریذپ فاطعنا

ریذپان فاطعنا

ردک - فافش

یا هشیش ریذپاناناسرانهدننکشناویل فافشفاطعنا

پال شک طخ

یکیتس

اناسرهدننکش ریذپان ردکفاطعنا - فافش

یطوق

یموینیمولآ

راوخ ریذپاناناسرشکچ ردکفاطعنا

یبوچ ریذپاناسرانهدننکشدادم ان ردکفاطعنا

یکیمارس اناسرهدننکشباقشب ریذپان ان ردکفاطعنا

لیبموتا ریذپاناسرانریات ردکفاطعنا

ص39: دینک شیامزآ
رد ار فلتخم داوم و مینک یم عطق ار رادم زا یتمسق هداس یکیرتکلا رادم کی نتخاس زا سپ
اناسر مسج کی نداد رارق اب مینک یم یسررب ار داوم ییاناسر و میهد یم رارق هدش عطق تمسق

- یطوق - یزلف شک طخ هکس- میس- تسا دراوم نیا لماش هک دوش یم نشور رادم پم ال رادم رد
ی. موینیمولآ لیوف

ریز دراوم لماش هک دش دهاوخن نشور پم ال دنریگب رارق رادم رد اناسران ماسجا هک یماگنه
: تسا



یکیمارس باقشب - یخن هچراپ - یکیتس وپال یبوچ شک طخ یا- هشیش ناویل
ص39: دینک شیامزآ

ماکحتسا رظن زا داوم دهد یم ناشن شیامزآ تسا فلتخم داوم ماکحتسا دروم رد شیامزآ نیا
یعونصم داوم ایلآژاهو اما دنراد یرتمک ماکحتسا یعیبط و صلا خ داوم و دنتسه توافتم

یعیبط داوم رد دیاب مکحتسم لیاسو نتخاس یارب میریگ یم هجیتن دنراد یرتشیب ماکحتسا
. دبای دوبهب اه نآ یاه یوژیگ ات کمین داجیا یتارییغت

ص40: تیلا عف
بسح رب هدام نآ مجح هب مرگ بسح اهاررب نا مرج دیاب داوم یلا گچ ندروآ تسدب cm3یارب

. درک میسقت ccایmlای
مرج 3gr یزاب ریمخ مرج = مرگ 8

ال₌ طرتشگنا
₌ 0/155 یزاب ریمخ مجح =4cm3 4cm3

رتشگنا مجح

₌19/32 = = یزاب ریمخ یلا gr=گچ

cm3

gr
2
cm3

8gr

4cm3

مرج

مجح

رتشگنا یلا گچ 3gr

0/155

: مرگ 34/02 رمرم گنس مرج = مرگ 6/6
یبرس هنزو مرج

یتناس 3 رمرم گنس مجح = بعکم رتم یتناس 3
یبرس هنزو مجح : بعکمرتم

: بعکمرتم یتناسرب مرگ 11/34 رمرم گنس یلا =گچ
6/6gr

=2/2
3cm3

gr

cm3

یبرس هنزو یلا گچ

مرج : مرگ 10 مرگ 15/6: ینهآ خیم مرج
یکیتس پال پوت

: بعکمرتم یتناس 100 بعکمرتم یتناس 2: ینهآ خیم مجح
یکیتس پال پوت مجح

: بعکمرتم یتناسرب مرگ 0/1 بعکمرتم یتناسرب مرگ 7/8: خیم یلا گچ
پوت یلا گچ

ال طو برس دننامدنراد یرتشیب یلا گچ تازلفزا یضعب هکلب تسین ناسکی تازلف یلا گچ پ)
موینیمولآو نهآ : دننام رتمک یخربو

. دنراد یرتشیب یلا گچ تازلف دماج داوم نایمردو تسارتشیب دماج داوم یلا ت)گچ
بترم یلا گچ ساسارب میزیر یم فرظ کیردارداوم یتقو تسا توافتم فلتخمداوم یلا ث)گچ

لکش نیارد نیاربانب . دنریگ یمرارق دنرادرتمک یلا گچ هک یداوم زارت نییاپ رت لا گچداومدنوش یم



همهزا هویج یلا گچ
. تسارتمک همهزا هبنپ بوچو تسارتشیب

یلا گچ
19/32
11/34
8/03
2/7
1

0/4
0/0013

هدام مان
وفالد موینیمولآ برس طال اوه بوچ بآ هشیش کیتس پال

ص41: دینک شیامزآ
: تسا ریز یاه یوژیگ یاراد میا هتخاس هک یپوت

. تسا ریذپ فاطعنا -1
. تسا بآ زا رتشیب نآ یلا 2-گچ

. تسا فافش -3
و... دراد یمک یتخس -4

ص46-45: اه نیرمت اهو شسرپ
تمواقم نینچمه تسا یرتشیب ماکحتسا یاراد رتو تخس نهآ :وفالدزا هندب (وفالدرد فلا -1

سملا وطالین یاه سلا یارب لیبموتا و دنزیم گنز نهآ زا رترید و دراد یگدروخ ربارب رد یدایز
. دنام یم

و راشف ربارب رد دایز یگتسویپ یاراد ریذپ فاطعنا ی هدام کی کیتس ریات:ال رد کیتس ب(ال
. تسا یعاجترا و تسا مک نآ رب امرس و امرگ ورثا دراد یدایز تمواقم یگدییاس

یم و تسا اناسر ووان بآ دض ، فافش همین تسا ریذپ لکش : رطخ یاه غارچ رد کیتس پ(پال
داد. رییغت ار نآ ماکحتسا و یتخس نازیم ناوت

لیبموتا هشیش یگدیمخ یور دناوت یم و تسا ریذپ فاطعنا نک: کاپ فرب رد یکیتس ال راون ت(
. دروخ یم رس هشیش یور یتحار وهب تسا مک نآ کاکطصا دهد ششوپ لماک روط هب ار

؟ دنرت مواقم هدنزاس یاهزلف ایلآژاهزا ارچ دیهد حیضوت ریز یاه لکش هب هجوت 2-اب
نآ ناوت یم هک دنراد رارق رگیدکی یور ییاه الهی تروص هب اه متا و دنراد یمتا راتخاس تازلف
ای ود یاه متا یتقو هک حیلا رد درک شخپ اهار متا وای درک ادج مه زا شکچ تابرض اهاراب
لهیا تکرح رگید و دزیر یم مه هب اه زلف یمتا راتخاس دننک )یم طولخم ایلآژ( مه اراب زلف دنچ

. دنوش یم رت مواقم ایلآژاه هجیتن رد دریگ یمن تروص یتحار هب زلف یاه
-3

طال زلف ایلآژدصرد رد سم زلف ایلآژدصرد یتخس رثکا دح

100070



91/58/590

7525230

58/541/5180

37/562/5170

. دینک لماک ار لودج ) فلا
تس طال تلا ح نیرت مرن هک تسا ب(70

. دینک مسر طالار زلف دصرد بسح ایلآژرب یتخس ینوتس رادومن پ(

230

180

170

90

70
ایلآژ طالی دصرد

75 91/5 100
37/5 58/5

؟ تسا تسرد « دبای یم شیازفا طال یتخس ، سم دصرد شیازفا هک:«اب یریگ هجیتن نیا ت(ایآ
مک ای رتشیب تروص ورد تسا رادقم نیرتشیب صاخ دصرد کی ایلآژطالرد یتخس نازیم ریخ

شیازفا تروص ورد دبای یم شهاک حلا ود ره رد یتخس نازیم صاخ دصرد نیا زا ندش رت
دوش. یم کیدزن رگید رصانع صاوخ ایلآژهب صاوخ طال هب رگید رصانع دح زا شیب

. تسا هدش هسیاقم وفالد اب مینیمولآ زلف یاه یوژیگ زا یخرب ریز لودج 4-رد
ربهدام مرگ ) یلا گچ

رتمیتناس

( بعکم

(بسن ماکحتسا

ی)

یاناسر

(بسن یکیرتکلا

ی)

رد تممواقم

ندز گنز ربارب

نت کی تمیق

( یبسن )

750دایز2/72030موینیمولآ

150دایز8/73020وفالد

ود نیازا یواسم هزادنارد ینعی تسا موینیمولآ زا رتشیب وفالد یلا گچ اریز وفالید میس ) فلا
. دراددوجود وفال رد یرتشیب هدام ، هدام

تسا موینیمولآ ربارب ب(1/5



دراد تمیق موینیمولآ 1فالد پ(و
5

یم ی ریگولج قرب نتفر ردهزاو دهد یم شی ازفا ار قرب میس یکیرتکلا ییاناسر موینیمولآ ت(
ریت االت صتا ندش هدنکوراشفزاودهد یم شهاک اهار میس نزو مک، یلا گچ تلع هب نینچمه دنک

تلع هب یلو دبای یم شیازفا یگدروخ رباربرد قرب لباک تمواقمو دنک یم یریگولج قرب یاه
. تخاس موینیمولآزااار اه میس همه ناوت یمن موینیمول آ دایز تمیق

مراهچ لصف نایاپ



هناخ ات ندعمزا : مجنپ لصف
ص49: دینک رکف

کی ثمال تسا توافتم یفرصم نهآ نازیم اه هناخ ژ ارتمو تاقبط دادعت هب هجوتاب ( فلا : خساپ
170 عبرم رتم ره یارب ینعی دراد زاین نهآ 17نت دودحرد هقبط کیرد رتم 100 یانباب هناخ

دوش. یم فرصم نهآ مرگ ولیک
هب تسا زاین دروم نهآ ندعم گنس مرگولیک 1000 نهآ مرگ ولیک 500 یارب هکنیا هب هجوت ب)اب

34000kg₌ → ₌ تشون ناوت یم بسانت کی 1000×17000کمک

500

x

17000kg

::1000

500kg
ص51: دینک رکف

طولخم اب تسین هدافتسا لباقودوش یم مخ یتحار هبو تسا مرن صلا خ نهآ اریز ریخ : خساپ
لکین و نهآ ندرک طولخماب تسا مکحم رایسب هک دوش یم دیلوت الد وفو ندچ ، نبرک اب نهآ ندرک

دراوم رد هک تسا مواقم یگدروخ رباربرد ماکحتسا رب هکعالهو دیآ یم تسدب ایلآژی مورک و
. دراد در براک فلتخم

ص51: دییامزایب ار دوخ
ره رد دهد یم ناشن ار فلتخم یاه لا گنچ و دراک دیلوت رد هدش هدرب هب هیلوا داوم ریز لودج

. دینک لماک ار لودج و صخشم ار داوم هدافتسا تلع دروم

هرامش یشزومآ هوزج

3

یمامت یرهاط همطاف



هدش هدربراک هب هیلوا دربراکهدام تلع

نهآ یریذپزلف لکشو ندوب نازرا ، یناوارف

لکینو مورک درادزلف ییابیز هولجو هدرک یریگولج یگدز گنززا

. دهد یم شیازفااار نهآ یتخسو

ابیزهرقن یزلف -جالی یگدروخ مدع

کیتس وپال وبوچ یا هشیش فورظ ندادن شارخو مک یتخس

فورظ هتسد ردو تسا ییامرگ قیاع نولفت

دوش یم هدافتسا

لابسچ گنچو دراک هندب هب هتسد ندنابسچ یارب

ص52: تیلا عف
دنراد یرتمک تمواقم دنا هدش هتخاس گنسو کاخ ای بوچ زا هک یمیدق یاه نامتخاس : خساپ
، هلزلز لباقمرد نامتخاس ماکحتسا ثعاب و.. نتب ، کولب هچریت ، نهآ ریت زا هدافتسااما

دوش. یم نافوطولیس

ص52و53: دینک شیامزآ
درک هسیاقم راشف ربارب رد تمواقم مه و هبرض ربارب رد تمواقم رظن زا مه ناوت یم اهار نتب
رب رگا ً ثمال دراد راشف و هبرض ربارب رد یرتمک تمواقم هیقب هب تبسن (1) هرامش یطوق نتب
یم یرتشیب بیسآ (1) هرامش نتب مینک اهر یرتم 3 عافترا ارزا مرگولیک اه5 هنزو اه نتب یور
یرتشیب تمواقم تسا رتشیب نامیس و دراد دوجو یزلف میس نآ نورد (4)هک هرامش نتب اما دنیب

. دنیب یم یرتمک بیسآ و دراد
ص54: دینک شیامزآ

هدش دیلوت امرگ یرادقمو هداد شنکاو مهاب میزیرب cao)بآ هدنز کهآ یوررب :رگا خساپ
کهآای هدرم کهآ نآ هب هک دنک یم بوسر فرظرد نآ هیقبو هدش لح بآرد کهآزا یمکرادقمو

دنیوگ رادبآ
. تسا ییایلق کهآ بآ طولخم هک دهد یم ناشن چا یپ ذغاک

ص54: تیلا عف
دیلوت

نامیس دیلوترادومن : خساپ
نامیس

فرصم نازیماب نامیس دیلوت نازیم 1377و1385 یاهلا س رد
81 83 85 87 88 هتشادن دوجو ت ارداص یارب یدازام هدوبرباربروشک لخادرد



77 79
ص56 تیلا عف

زا300سلا شیبات هک تسادایزردق نآ مورکو نهآ رادقم هکدهد یم ناشن رادومن نیا : خساپ
مامت رگید 40سلا زارتمک هک تسا مکردق نآ علقو ،طال یور ریاخذامادنک یم فرطرب ار نامزاین
لر تنک ار فرصم نازیمای میشاب داوم نیا هرابود هدافتساو تفایزاب رکف هب دیاب سپ دوش یم

مینک
ص56: دینکرکف

، فرصم شهاک ) زا دنترابع هک ، تسا هدش داهنشیپ هار هس یعیبط عبانم زا تظفاحم یارب
( هرابود فرصم ، تفایزاب

ص57 دینک وگتفگ
تفایزاب ج) فرصم شهاک ب) هرابود فرصم ( فلا : خساپ

ص57: یاه نیرمتو اه شسرپ
١

. دینک لماک ار ریز ییایمیش یاهرییغت ٢

یاه دیسکا + کک لا غز امرگ دیسکا ید نبرک + نهآ
نهآ

؟ دهد یم ناشن نهآ عبانم ظفح یارب باالار یاه هار زا کی مادک تسار تمس رادومن

: دیهد حیضوت

یدایز ژی رناو هیلوا داوم نآ دیلوت یارب هک ار یزلف فرظ دیلوت ریوصت نیا : خساپ

فورظ هرابود ناوت یم ریوصت هب هجوتاب نینچمه دهد یم ناشنار دوش یم فرص

هب هک درک هدافتسا نآزا دیدج فورظ دیلوتردو هدرک لیدبت شمش هبار لمعتسم

دوش. یم هتفگ تفای زاب شور نیا



امرگ کهآ + دیسكا ید نبرك
کهآ گنس

دوش. یم تسیز طیحم یگدولآ شهاک و یعیبط عبانم فرصم شهاک ببس داوم تفایزاب ٣
هداد یسررب .اب دهد یم ناشن ذغاک و مینیمولآ ، نهآ تفایزاب یارب ار شهاک نیا نازیم ریز لودج

دیهد خساپ اه شسرپ هب لودج یاه
ندعم گنسزا موینیمولآدیلوت هب تبسناراوه یگدولآدصرد 95 موینیمولآ تفای (زاب فلا خساپ

. دهد یم شهاک
آال یاهزاگ دیلوت نیاربانب هداد شهاک ار یلیسف یاه تخوس فرصم ، داوم تفایزاب ب( خساپ

دهد یم شهاک اراوه هدنی
مینک یم هدافتسا دیدج لیاسو دیلوت یارب نازا مینک یم تفای زاب اراه بزهلا یتقو پ( خساپ

عبانم رمعو دبای یم شهاک نداعم زا جارختسا رادقم سپدوش یم فرصم یرتمک هیلوا داوم سپ
دبای یم شیازفا یعیبط

30400kwh(₌1600kwh‒32000kwh 1600kwh ₌%5×3200kwhت

نیمز یور بآ رفس مشش لصف
رثا رد ناویل یاوه رد دوجوم تبوطر درادن دوجو بآ هک یفرظ :رد خساپ ص60: دینک شیا مزآ
راخب و تسا رتشیب راخب دراد دوجو بآ هک یفرظ دوش.رد یم لیدبت ناراب بآ تارطق هب ناعیم

دوش. یم لیدبت ناراب تارطق هب سپس و ربا هب خی طسوت ندش درس زا سپ
دیآ. یم تسدب بآ عافترا یارب یتوافتم یاه ددع فلتخم یاه فرظ :رد خساپ ص61: تیلا عف

نازیم یریگ هزادنا یارب هجیتن رد تسا رثوم بآ عافترا رد نآ هدعاق هزادنا و فرظ لکش
درک. هدافتسا درادناتسا یاه فرظ زا دیاب یگدنراب

و دور یم ورف کاخ رد بآ زا یرادقم کاخ ندوب ریذپ ذوفن تلع :هب خساپ ص61: دینک شیامزآ
دور یم ورف هک یبآ دوش. یم یراج کاخ حطس رب یرادقم و دنک یم تکرح نییاپ تمس هب

. دهد یم لیکشت ار ینیمز ریز بآ هرفس
و دننک یم تکرح هب عورش کیراب یاه هخاش تروص هب هطقن دنچ زا :بآ خساپ ص62: تیلا عف

دوجوب هباشم هک دنوش یم رت بآ ورپ دندنویپ یم مه هب کیراب یاه هخاش نیا رت نییاپ یمک
. دشاب یم دور ندمآ

: خساپ ص63: تیلا عف



ص63: دینک رکف
میور یم هنکفا طورخم نییاپ هب هچ وره گرزب ( فلا ) هطقن رد تارذ هزادنا : هنکفا طورخم

تشرد تارذ رگید و هدش مک رناژینآ دسر یم تسپ طاقن هب دور یتقو اریز دوش یم رتکچوک
نییاپ طاقن هب زیر تارذ .اما دنوش یم نیشن هت تشرد تارذ نیا ربانب دنک. لمح دناوت یمن ار

. دنوش یم هدرب رت(ب)

ص64: دییامزایب اردوخ
بآ تعرس × دور عطقم حطس = دور یبِد ای یهدبآ : خساپ

هیناث رب =2رتم بآ تعرس
15=10×1/5= دور عطقم حطس تحاسم =10رتم دور m2ضرع

=1/5رتم دور قمع

30= 2× 15= دور m3یبِد

s

m

s
m2

ص64: دییامزایباردوخ
یدیسا ناراب و یزرواشک مس و دوک اه، هناخراک الب ضاف ، یرهش الب ضاف ( فلا : خساپ

و تسیز طیحم بیرخت ، ناروناج رگید زا یرایسب اهو یهام ، ناگدنرپ ، ناهایگ نتفر نیب ب)زا
اه ناسنا دوخ هب بیسآ و یندیماشآ بآ یگدولآ

ص65 . دینک لیمکت ار ریز لودج
هچایرد اهمان ناتسا / لیکشتناتسا تلع

ناتسلگرزخ / ناردنزام مانیگالن/ هب یمیدق یایرد هدنامیقاب

سیتت

یبرغهیمورا / یقرش زاناجیابرذآ یتمسق یاه یگتسکش

هرک گنس



بسالن ناشفشتآلیبدراهچایرد هناهد

ردصیلع ریزنادمهراغ بآ حطس ندوب باالرت

راغ فک زا ینیمز

ص66: دینک شیامزآ
وود تسا رتشیب رهوج شخپ تعرس دراد رارق طسو رد امرگ عبنم هک مود تلا ح :رد خساپ

دوش. یم داجیا یتفرمه نایرج
:67 صاه نیرمت اهو شسرپ

رگا دوب دهاوخ فرب تروص هب شراب دسرب رتمک ای هب بوطرم یاوه یامد س1:رگا c°0خساپ
درذگب تسا رفص ریز نآ یامد هک درس یاوه ی هدوت کی زا ناراب یاه هرطق ، ناراب شراب ماگنه
گرگت ۀ زادنا دشاب باال هبور درس داب نایرج هک یتروص دوب.رد دهاوخ گرگت تروص هب شراب

دوش. یم رت تشرد
نا زا یرادقم دیآ، یم رد ینیمز ریز یاه بآ تروص وهب دور یم ورف بآ زا یرادقم س2: خساپ

دوش. یم یراج دور تروص هب یرادقم دور یم اوه وهب هدش ریخبت
ۀ قطنم بآ نوچ دوب دهاوخ رت بآ رپ دور دشاب رتشیب زیربآ ۀ زوح تعسو هچ س3:ره خساپ

. دزیریم دور هب یرتگرزب
دوش. یم لیدبت یشبنج رناژی هب لیسناتپ )رناژی فلا س4: خساپ
دوش. یم لیدبت نیبروت یکیناکم رناژی هب بآ یشبنج ب)رناژی

تسرد س5:ب) خساپ
زا دور هلیسو وهب هدش بیرخت نامز رورم هب مواقمان گنس نوچ ،( فلا ) لکش س6:رد خساپ
هدمآ دوجوب عافترا الف تخا و هدش رت قیمع رورم هب تمسق نآ هجیتن دوش.رد یم جراخ لحم

. تسا راشبآ نامه
دراد یدایز رناژی بآ نوچ تسا میقتسم دور ریسم تاعافترا رد ینعی (A) هقطنم س7:رد خساپ
نیمز دناوت یم طقف و درادن یدایز رناژی دور ، ندوب راومه لیلد هب تشد ینعی (B) هقطنم ورد
دیآ. یم رد چیپرام تروص هب نآ ریسم هجیتن دنک.رد بیرخت ار دوخ یاه هرانک تسس یاه

4= هناخدور یهدبآ س8: m3خساپ

s
2= هناخ دور یضرع عطقم m2تحاسم

=؟ هناخ دور بآ تعرس
هناخ دور یضرع عطقم تحاسم × هناخدور بآ تعرس = هناخ دور یهدبآ

4= هناخ دور بآ تعرس × 2=4÷2= 2m3

s
m2 m

s

س9: خساپ
هچایرد اهمان ناتسا / لیکشتناتسا تلع

ناتسلگرزخ / ناردنزام مانیگالن/ هب یمیدق یایرد هدنامیقاب

سیتت



بسالن ناشفشتآلیبدراهچایرد هناهد

یبرغهیمورا زاناجیابرذآ یتمسق یاه یگتسکش

نیمز

یهاگترپ و یا هرخص لحاس لکش تسا تخس اه گنس سنج (A)هک هقطنم س10:رد خساپ
. تسا یا هسام و راومه و فاص لحاوس تسا مرن اه گنس سنج (B)هک هقطنم رد تسا

6 لصف نایاپ



نیمز یور بآ رفس متفه لصف
ص69: تیلا عف

ناهایگ نوچ تسا رتشیب تسا یهایگ ششوپ یاراد هک یا هقطنم رد بآ ذوفن رادقم : خساپ
ب هنماد رد اما دنک ذوفن نیمز رد ات دراد یرتشیب تصرف بآو دننک یم دنک ار بآ تکرح تعرس

دنک. یم ذوفن نیمز رد یمک رادقم وهب هدرک تکرح عیرس بآ هایگ نود
شهاک ثعاب دس نوچ تسا رتشیب دس ثادحا هب زاین تسا یهایگ ششوپ دقاف هک یا هنماد -رد

بآ شیازفا واب دوش یم رواجم قطانم لخاد هب بآ ذوفن و بآ هریخذ ببس و هدش بآ تعرس
دنک. یم فرط اررب هقطنم بآ زاین ینیمز ریز یاه

ص69: دینک شیامزآ
هک دهد یم ناشن شیامزآ نیا دوش یم جراخ رت عیرس هسام رتوزا رید سر کاخ زا :بآ خساپ

. تسا دایز هسام یریذپ ذوفن اما تسا مک سر کاخ یریذپ ذوفن
ص70: دینک رکف

رد ات دراد یمک تصرف بآ و دوش یم دایز یراج بآ تعرس دشاب دایز رگا نیمز بیش : خساپ
دوش. یم مک کاخ یریذپ ذوفن سپ دنک ذوفن نیمز

تعرس هب هایگ هجیتن رد دور یم نیمز قمع هب بآ و دراد هگن دوخ رد ار بآ دناوتیمن کاخ نوچ
دوش. یم کشخ و هدش یبآ مک راچد

:70 صدینک شیامزآ
دهد یم ناشن شیامزآ نیا تخیر رشب رد بآ ناوت یم مه زاب رشب ندوب رپ هب هجوت :اب خساپ

هدش فرصم بآ مجح و دریگیم رارق اضف نآ رد بآ هک دراد دوجو هسام تارذ نیب خیلا یاضف
. تسا هسام تارذ نیب خیلا یاضف رادقم لداعم

هرامش یشزومآ هوزج

4

یمامت یرهاط همطاف



:71 صدینک رکف
. دراد یرتشیب یریذپ ذوفن و تسا دایز )2( لکش رد خیلا یاهاضف نازیم : خساپ

رتشیب نآ یریذپ ذوفن هک یکاخ درادن ینادنچ نایرج ینیمز ریز بآ رفسۀ هک راومه قطانم رد
2 لکش دنک یم هریخذ خدو رد یرتشیب بآ تسا

ص71: تیلا عف
باالیی شخب و هدش عمج اج نآ رد بآ هک فرظ نییاپ دوش یم هدهاشم ازجم هقطنم :ود خساپ

. تسا تبوطر و اوه ، هسام طقف هک
یاراد یاه گنس و بآ یواح نوچ درک هیبشت ینیمز ریز بآ رفسۀ هب ناوت یم ار ینییاپ شخب

. تسا هدش عمج نآ رد بآ هک لخلخت
ص72: دینک رکف

میخض . ینیمز ریز یاه بآ زا مک تشادرب نازیم ، نیمز مک بیش دایز، یگدنراب نازیم : خساپ
ندمآ وباال ینیمز ریز یاه بآ شیازفا ببس یراج یاه بآ دنک تکرح و ریذپ ذوفن الهی ندوب
دور. یم نییاپ ییاتسیا حطس باال لماوع ندوب سکعرب تروص رد دوش یم ییاتسیا حطس

ص73 دینک وگتفگ
نیب بآ شهاک تلع هب هک نیمز تسشن بآ، ندش روش ، ینیمز ریز یاه بآ حطس نتفر نییاپ

دوش. یم داجیا کاخ ندش هدرشف و شزیر هجیتن ردو کاخرد خیلا یاضف داجیاو کاخ تارذ
ص73: تیلا عف

بآ ندش مرگ زا سپ دشاب یم میزینم و میسلک امومع هک یندیماشآ بآ رد لولحم :ماالح خساپ
. دننک یم بوسر نآ رد ییایمیش یاه شنکاو رثا رب یرتک

هکرس یرادقم هک بیترت نیا هب دنوش یم لح هکرس رد دنشاب یم کهآ َ ال ومعم هک تابوسر نیا
. مینک یم کشخ و هتسش بآ اراب نآ هیلخت زا سپ و میناشوج یم یرتک ای روامس لخاد رد ار

:74 صدینک شیامزآ
رد دوش یم ریذپ فاطعتا و مرن غرم مخت و دوش یم لح هکرس رد یکهآ ی هتسوپ مک :مک خساپ

. دنوش یم هدید هتسوپ یور رب زاگ یاه بابح هتسوپ ندش لح co2نیح

یلخاد رادج یور زا بوسر و دوش یم لح هکرس رد یکهآ بوسر روامس رد هکرس نتخیر هلب-اب
دوش. یم کاپ روامس

:74 صدینک رکف
و...هب نارهت مق نانمس و یزکرم ، دزی ، نامرک یاه ناتسا لثم ریوک ی هیشاح یاه ناتسا :رد خساپ

دنراد طابترا مه هب هاچ یاهتنا وزا دراد همادا ریوک طسو ات هوک یاپ زا هک هاچ هتشر کی کمک
هک یلا وناک اههاچ هعومجم هب دبای یم لا قتنا بآ ومک تسپ قطانم هب بآ رپ قطانم زا بآ

. دنیوگ یم زیراک ای تانق دنک یم لصو مه هب اهار اچ یاهتنا



ص75: اه نیرمت اهو شسرپ
(2) هنومن : فلا س1:

یتحار هب خیلا یاضف نآ زا بآ و تسا رتشیب نآ تارذ نیب خیلا یاضف نوچ (2). هنومن ب:
دنک. یم روبع

بآ بذج یارب یفاک تصرف هایگ و دراد یم هگن دوخ رد یرتشیب تدم ار بآ نوچ .(1) هنومن ج:
. دراد رایتخا رد

زا نیمز لخاد هب بآ ذوف زان دناوت یم هک ینامیس رتسب اب ییاه لا ناک رفح -2 یشک هلول س1:2-
دنک. یریگ ولج

اما تسا مک سر کاخ یریذپذوفن نوچ دنک یم ذوفن یمک بآ یسر یاه نیمز نورد س3:هب
. دنراد یرتشیب بآ و دنریذپ ذوفن هسام و نش نتشاد لیلد هب یتفربآ یاه نیمز

کاخ ی ریذپ ذوفن هک دنکیم کمک هسام آناب ندرک طولخم و سر کاخ ندرک هفاضا س4:
نیریز یاه الهی هب رت هتسهآ بآ و دراد هگن دوخ رد ار بآ یرتشیب تدم و دوش مک یزرواشک

دنک. ذوفن
یدیسا تیص اخ ناراب بآ وهب دوش یم لح ناراب بآ رد اوه رد دوجوم دیسکا ید نبرک س5:

رد دنک یم لح اهار ونآ دراذگ یم رثا یکهآ یاه گنس یور دیسا ناراب دهد یم یفیعض
راغ نامه هک دیآ یم دوجوب گنس نیا رد ییاه هرفح اهو لا ناک سلا نارازه لوط رد هجیتن

. تسا
( عابشا هقطنم ) رادبآ Cالهی یباتسیا حطس B ییاتسیا حطس قمع A:6س

یمک قمع رد ییاتسیا حطس بآ حطس ندوب وباال دایز یگدنراب تلع هب ناردنزام ناتسا س7:رد
هطقن رد ییاتسیا حطس بآ ندوب ومک نییاپ و مک یگدنراب تلع هب دزی ناتسا رد اما دراد رارق

. دراد رارق یرت قیمع
راشف تحت ینیمز ریز بآ هرفس س8:



ییاتسیا حطس :B نیزترآ هاچ :A
میزینم و میسلک س9:

ورد دنوش یم اوه دراو هدش راخب دیشروخ رون شبات رثا رب نیمز حطس یاه س10:بآ
فرب تروص وهب دوش یم اج هب اج داب طسوت و دنک یم داجیا ربا هدش مکارتم و درس تاعافترا

رب اهایرد هب اهدور طسوت زین یکشخ یور بآ ددرگ یم زاب اه یکشخ و اهایرد حطس هب ناراب و
دنیوگ یم بآ هخرچ ار یکشخ و اوه ایرد نیب بآ یمئاد ییاج هباج نیا دندرگیم

متفه لصف نایاپ



هشیمه زاین یزرنا متشه لصف
ص78: دینکرکف

. تسا رفص ییاج هباج و هدرکن تکرح راوید اریز ریخ-
ص78: دینک شیامزآ

بسحرب ییاج هباج

رتم

بسحرب ورین

نتوین

هباج X ورین

ییاج

ژلو بسح رب راک

لوا رتمشیامزآ نتوین1 نتوین8 X8 8ژلو1رتم

مود نتوین1رتمشیامزآ نتوین16 X16 16ژلو1رتم

ص79: دینک رکف
0J=2000x0 . تسا رفص ییاجباج اریز - ریخ

ص79: دییامزایب ار دوخ
650J=2mx325 N ییاج هباج x ورین = راک

ص80: دینک رکف
رتشیب نآ تعرس نوچ دراد یرتشیب رناژی گنر زبس لیبموتا مرج ندوب ناسکی ضرف )اب فلا

. تسا
. تسا رتشیب نآ مرج اریز دراد یرتشیب رناژی نویماک تعرس ندوب ناسکی ضرف ب)اب

ص81: تیلا عف
حلا رد مسج ره دوش یم لیدبت مسج رد یشبنج رناژی هب مسج یور هدش ماجنا :راک خساپ
. دهد ماجنا راک اه نآ یور و دنک لقتنم رگید ماسجا هب ار دوخ رناژی دناوت یم زین تکرح

ص81: دینک شیامزآ
. دهد یم تکرح رتم یتناس ار10 بوچ هکت گنوآ لوا هلحرم :رد خساپ

ولج هب رتشیب ار بوچ هکت دناوت یم دور باال رتشیب وال هلحرم هب تبسن گنوآ رگا مود هلحرم رد
هدش رتشیب نآ یشبنج و لیسناتپ رناژی هدش رتشیب گنوآ عافترا نوچ تلا ح نیا رد سپ دنارب

. تسا
لیسناتپ رناژی سپ . تسا رتشیب نآ لیسناتپ رناژی دشاب رت نیگنس هلولگ هچ ره موس هلحرم رد

. دراد یگتسب مسج عافترا و مرج هب یشنارگ
:82 صدینک رکف

ماگنه و دوش یم هریحذ گنس رد یشنارگ لیسناتپ رناژی تروص رناژیهب ندرب باال ماگنه : خساپ
اب دروخرب ماگنه و دوش یم لیدبت یشبنج یکیناکم رناژی هب یشنارگ لیسناتپ رناژی ندرک اهر

دوش. یم نآ لکش رییغت ببس یطوق

ص84: دییامزایب ار دوخ
900J=300-1200 900ژلو

:85 صدییامزایب ار دوخ
gr60x6/8kJ)+(50grx0/9kJ)grx11/3kJ)100)+ =



408KJ+45KJ+1130KJ=1583KJ
ص86: تیلا عف

یاچ و یگنرف هجوگ ددع زپ،ود بآ غرم مخت ددع کی ، گگنس نان مراهچ کی هناحبص یارب : خساپ
فصن همیق تشروخ اب ولپ باقشب کی راهان یارب ، بیس لثم هویم ددع کی هدعو نایم ی ،ارب
ناویل مین و کی ماش یارب و ریش و هویم شمشک هنارصع یارب وساالد تسام هارمه شاول نان
دیلوت ندب رناژیرد یرلا ک ولیک 1800 دودح اه اذغ نیا یزبس و تسام هارمه هب ایبول کاروخ

دنک. یم
ص86: دینک رکف

رگید لکش هب یلکش زا نیمز رد هک تسا دیشروخ رناژی نیمز یور یاه رناژی ءاشنم : خساپ
. دوشیمن دوبان اما دوش یم لقتنم رگید مسج هب یمسج وایزا هدش لیدبت

هجوت اب هك تسا KJ1577 یياذغ هدعو لك رناژي دوش یم هديد هك روط نامه ص86: دینک رکف
kJ1577 دراد زاین رناژي ژلو ولیك رازه 10ات12 دودح دشر حلا رد ناوجون کي هك نيا هب

هناحبص هدعو کي يارب
دروم رناژي موس کي دياب مك تسد و تسا مهم رایسب هناحبص هدعو هك دینك هجوت تسا یفاكان

. دنك مهارف ار زور کي زاین
ص87: نیرمت و شسرپ

( لیبموتا ) یشبنج هب ییایمیش )رناژی فلا س1:
( نوفورکیم ) یکیرتکلا هب یتوص ب)رناژی

( رابخا گنز - ویدار ) یتوص هب یکیرتکلا پ)رناژی
( نویزیولت ) یتوص و ینارون هب یکیرتکلا ت)رناژی

اما مینک یم فرصم یمک یورین 1 تلا ح رد تسا ناسکی تلا حود ره رد هدش ماجنا س2:راک
ضوع رد مینکیم فرص یرتشیب یورین مود تلا ح رد اما میوشیم اج هباج یرتشیب تفاسم

. میوش یم اج هباج یرتمک تفاسم
50x2=100ژلو 100x1=100ژلو ییاجباج x ورین راک=

هب هجوت اب دراد یگتسب تعرس و مرج هب یشبن رناژیج نازیم میناد یم هک روط نامه س3:
. تسا رتشیب نآ یشبنج رناژی لیبموتا مرج ندوب یرتشیب اب تعرس ندوب ناسکی

یعون ایزا یتروص هب یتروص زا هکلب دور یمن نیب وزا دیآ یمن دوجوب دوخ هب دوخ س4:رناژی
. تسا تباث ناهج رد نآ یلک رادقم و دوش یم لیدبت رگید عون هب

ب.:

ییاج هباج نتشاد اب سپ داد ماجنا راک 394ژلو ناوت یم رناژی اب394ژلو هک میناد س5:یم
دیآ.j394=راک یم تسدب ورین رادقم راک رادقم و

یم تسد هب ورین رادقم راک رادقم و ییاج هب اج نتشاد اب سپ
ییاج هباج cm175÷100=1/m75.دیآ

=راک ورین (N)× ییاج هباج (m)j394 = ورین ×1/m 75 ورین = =225/N1→ → 394

1/75

رنا 200ژلو

ینارون ژی

رناژ 50ژلو

ییامرگ ی
رناژ 150ژلو

یرتکلا
ک

ی



. فلا س6:
مرج =kg360 همتروس نزو =kg360×9/8

همتروس
لیسناتپ (j)?=رناژی 3528N= همتروس نزو
لیسناتپ =رناژی نزو (N)× عافترا (m)N3528 ×m45=j158760→

رناژی هب همتروس لیسناتپ رناژی مامت نوچ . تسا ریسم ی هطقن نیرت نییاپ Aهک هطقن ب.رد
. دراد ار تعرس نیرتشیب و تسا هدش لیدبت یشبنج

BوCمک هطقن بیترت هب نآ زا سپو رفص نآ عافترا و تسا نیمز حطس رد اریز A هطقن پ.رد
. دراد ار لیسناتپ رناژی نیرت

متشه لصف نایاپ



رناژی عبانم مهن لصف
ص88و89: تیلا عف

دصرد :فل.85 خساپ
ثعاب یلیسف یاه تخوس فرصم و شی وپاال جارختسا زا یشان بآ و کاخ اوه، یگدولآ ب.

دوش. یم تسیز طیحم یدوبان و یگدولآ و نادنورهش زا یدایز دادعت ندرم و ندش رامیب
ات دنربب یرتشیب هرهب یا هتسه ورناژی دیشروخ رون و بآ داب، دننام رگید یاه رناژی پ.زا

. دنهد شهاک ار یاه یگدولآ نازیم
. ناریا نیچ. دنه.ژنپا. . سیلگنا ایلا. .تیا هسنارف . هیسور . اکیرمآ ت.

ص89: تیلا عف
نآ یشبنج رناژی هک دوش یم راخب و دیآ یم شوج هب گید بآ ، تخوس نتخوس رثا :رد خساپ

یم ار روتارن مهژ نیبروت و دناخ رچب ار نیب روت دوخ ریسم رد ناوت یم و تسا دایز رایسب
هب ندش درس و ناعیم زا سپ هدناخرچ ار نیبروت هک یراخب و دنک یم دیلوت قرب روتارن ،ژ دناخرچ

لباق هک تسا نیا نآ یایازم زا دوش یریگولج نآ یامرگ و بآ اتزاتاالف ددرگ یم رب راخب گید
هک تسا نیا نآ بیاعم زا تسا دایز ورناژینآ دوش یم لیدبت یناسآ وهب تسا ندرک هریخذ

. تسا ندش مامت حلا ورد دراد یدایز یگدولآ
ص90: تیلا عف

دنکیمن هدولآ ار اوه تسا هدش هریخذ یا هتسه تخوس رد یدایز رایسب نآ:رناژی یایازم :زا خساپ
دوش. یم یلیسف یاهتخوس فرصم شهاک بجوم و

و نردم رایسب تازیهجت هب زاین ویتکا ویدار داوم هلیسو هب طیحم یگدولآ رطخ نآ: بیاعم زا
یتخس و هدیچیپ لح ارم رگید یاه رناژی هب لیدبت یارب یا هتسه یاه بزهلا دیلوت تمیق نارگ

دراد
ص91: تیلا عف

. تسا هدش ربارب 6/5 دودح . فلا : خساپ
فرصم شهاک ثعاب و تسا ناگیار و کاپ ریذپ دیدجت یاه رناژی زا هدافتسا هک نیا یارب ب.
یگدولآ زا لصاح یاه یرامیب . دوش یم کاخ و بآ اوه یگد ولآ شهاک و یلیسف یاه تخوس

. یقورع و یبلق و یسفنت یاه یرامیب لثم دبای یم شهاک یلیسف یاهتخوس

:92 صدینک رکف
رت مک ناتس مز ورد تسا نامسآ رد رتشیب دیشروخ ناتسبات یاه زور رد ینابایب قطانم :رد خساپ

دنلب رد دشاب یم هفرص هب هنیمز نیا رد یراذگ هی امرس و یدیشروخ رناژی زا هدافتسا نیاربانب
نیگنایم روط وهب تعاس 10 دودح هام ید و رذآ ورد تعاس 14 دودح سلا یاه زور نیرت

یربا سلا یاهزور رتشیب اوه هک یقطانم رد اما تسا نامسآ رد دیشروخ سلا لک رد تعاس 12
. تسین هفرص هب تسا

:93 صدینک رکف
یاوه دوش یم مرگ نیمز حطس دیشروخ رون شبات رثا رد نوچ تسا تسرد هلمج نیا :هلب خساپ

دریگیم ار نآ یاج درس یاوه و دور یم باال تمس هب هدرک دروخرب نیمز به نیمز حطس کیدزن
. تسا دیشروخ رون زا رناژیداب اشنم سپ تسا داب نامه وسدر مرگ یاوه ییاج هباج نیا



ص93: تیلا عف
MW2000÷MW2=1000 یداب نیبروت . فلا : خساپ

وزا دوش یم ناگدنرپ تکرح اللرد تخا و تعیبط رهاظ ندروخ مه وهب ندش غولش بجوم ب.
. دراد تیلا عف داب شزو نامز رد طقف و تسا نآ ندوبن یگشیمه نآ گرزب بیاعم

:97 صاه نیرمت اهو شسرپ
ودم رذج بآ، رناژیداب، لثم دنوش یم داجیا هرابود ریذپ دیدجت عبانم توافت نیرت مهم س1:
اهسلا نویلیم هب ندش داجیا هرابود یارب ریذپان دیدجت عبانم اما دیشروخ و نیمز یامرگ ایرد،

گنس لا زاگ،غذ ، تفن نداعم لثم . دنراد زاین تقو
( یشنارگ ) لسناتپ . فلا س2:

یکیناکم یشبنج ب.رناژی
لیدبت یکیرتکلا رناژی هب ار یکیناکم یشبنج رناژی روتارن وژ یکیناکم یشبنج رناژی نیبروت پ.

دنک. یم
بآ هخرچو هدش لیدبت یکیرتک رناژیلا هب روتارن ژ طسوت دس تشپ بآ لسناتپ رناژی نوچ ت.

. تسا هدش داجیا هرابود دس تشپ بآ لیسناتپ رناژی سپ دوش یم بآ ددجم ندش عمج بجوم
و دور یم تسد باال هچایرد هب بآ و دزادنا یم راک هب ار پمپ یفاضا یکیرتکلا .رناژی فلا س3:

لیدبت هدش هریخذ رناژی هب شور نیا هب یکیرتکلا ورناژی هدش داجیا یشنارگ لیسناتپ رناژی
دور. یمن رده و دوش یم

یشبنج هبارنژی ندش یراج ماگنه تسد باال هچایرد بآ یشنارگ لیسناتپ رناژی تلا ح نیارد ب.
یکیرتکلا ورناژی دناخرچ یم مه ار روتارن وژ دخرچ یم نیبروت و دوش یم لیدبت یکیناکم
دوش. یم فرصم زاین عقوم رد یفاضا یکیرتکلا رناژی شور نیا اب دوش یم دیلوت

بآ 4.رناژی بوچ ییایمیش داب3.رناژی یشبنج 2.رناژی دیشروخ یشبات .1.رناژی فلا س4:

ودم رذج 5.رناژی یراج

یرامیب بجوم و درادن یگدولآ تسا هزیکاپ و ناگیار : دیشروخ رون و یراج بآ داب، یایازم ب.

دوش. یمن تسیز طیحم بیرخت و ناسنا

. دنتسین سرتسد رد هشیمه اه: نآ بیاعم

رت نازرا ، بوچ و گنس لا ،غذ تفن زا رتمک یگدولآ . فلا س5:

یاه یرامیب دوش یم نیمز ندش مرگ بجوم و دوش یم یا هناخلگ یاه زاگ شیازفا ثعاب ب.

. دراد هنیزه نآ لا قتنا و دهد یم شیازفا ار یقورع و یبلق ، یسفنت



رناژی فرصم یزاس هنیهب و امرگ مهد لصف
ص99: تیلا عف

هچ راپ زا ریسمرگ قطانم رد اما قیاع و میخض مشپ و مرچ زا ریس درس قطانم رد ششو :پ خساپ
رون یامرگ ندب ات هدش هدافتسا هریت گنر زا ریس درس یح اونرد . دشاب یم کزان و یخن یاه
ندب بذج یرت مک یامرگ ات نشور ها سابل ریسمرگ یحا دنک.ردنو بذج رتشیب ار دیشروخ

مایا ورد دنتسهاناسران داوم نیا دنزاس یم کاخ و بوچ و گنس اهارزا نامتخاس راوید دوش.
رد دنکیمن ذوفن هناخ لخاد هب امرگ سلا مرگ مایا ورد دور یمن نوریب هب لخاد زا امرگ سلا درس
فق س اهو راوید هرادجود هرجنپ زا نیا ربانب دراد یرتشیب تیمها یدنب قیاع ریس درس قطانم

دوش. یم هدافتسا هشیش و مشپ و تیلونوی اب شوپ قیاع یاه
ص99: دینک شیامزآ

هدوب درس بآ رد هک پچ تسد و دنک یم امرس ساسحا هدوب مرگ بآ رد هک تسار تسد : خساپ
و یدرس ن ییعت رد ام ساسحا تسا نکمم هک دنک یم نایب شیامزآ نیا دنک یم امرگ ساسحا

درک. هدافتسا راک نیا یارب قیقد لیاسو زا دیاب و دوش اطخ راچد ی مرگ
ص100: تیلا عف

رد ار لکلا ، مینک یم هیهت بسچ یمک و لکلا یرادقم ین، ددع کی ، وراد کچوک یرطب :کی خساپ
یارب میدنب یم مکحم بسچ اراب هناهد و میهد یم رارق یرطب نورد ار ین و میزیر یم یرطب

تفرگ رارق اج ره لکل ا میهد یم رارق هجرد 40 بآ سپس و هجرد 20 بآ لخاد ادتبا یدنب هجرد
. مینک یم میسقت تمسق 20 هب ار ددع ود نیا نیب و هدز تم عال

ص100: تیلا عف
یدر

ف

یریگ هزادنا دروم هجردمسج ) امد ینیب شیپ

( سویسلس

هجرد ) هدش یریگ هزادنا یامد

( سویسلس

یشک1 هلول 25ات20بآ

خی2 و بآ رفصطولخم

درخ3 خی و کمن طولخم

هدش

10-ات5-

غاد4 100ات90یاچ

کالس5 25ات20یاوه

لا6 چخی لخاد 4ات0یاوه

ص101: دینک شیامزآ
دور یم نآباالرت یامد غاد خیم نتخادنا زا سپ تسا هجرد 20 دودح یشک هلول بآ یامد : خساپ
دوش. یم درس و دهد یم تسد ارزا دوخ رناژی خیم و دریگ یم خیم ارزا ییامرگ رناژی بآ

. دوشیم لقتنم درس مسج هب مرگ مسج زا امرگ هشیمه



ص101: دینک رکف
و دوش یم رت درس و دهد یم تسد زا ییامرگ رناژی تسا رتمرگ هک بآ شیامزآ نیا :رد خساپ

دوش. یم رت مرگ و دریگ یم ییامرگ رناژی خیم
ص102: تیلا عف

تسا رتشیب نآ تارذ رناژی اریز تسا رتشیب نآ یاه لوکلوم شبنج رتمرگ زلف هعطق . فلا : خساپ
. تسا رتمک نآ یاه لوکلوم شبنج B زلف هعطق و

و دریگ یم امرگ B هعطق و هدش رتمک نآ تارذ شبنج دهد یم تسد زا امرگ Aهک هعطق ب)
دوش. یم دایز نآ تارذ شبنج

. دشاب یم ناسکی زین یلوکلوم شبنج و تسا ناسکی هعطقود یامد لداعت تلا ح پ.رد
ص103: دینک شیامزآ

هلیم و دنک یم لقتنم رت دوز ار امرگ سپ دتفیم رت دوز نآ تیربک بوچ - یسم هلیم : خساپ
. دنراد یرتمک ییاناسر یا هشیش

ص104: تیلا عف
ود نیب میهد یم رارق یا هشیش رتگرزب ناویل کی لخاد ار یکیتس پال کچوک ناویل :کی خساپ

اراب ناویل نیا لخاد یامد و میزیر یم غاد بآ نآ لخاد سپس هداد رارق تیلونوی یا هکت ناویل
امرگ لا قتنا زا تیلونوی اریز دراد یم هگن رتمرگ ار بآ ناویل نیا مینک یم هسیاقم یلومعم ناویل

دنک. یم یریگولج ییاناسر شور هب
ص104: دینک شیامزآ

لحم وهب دیآ یم ریز هب بآ حطس زا صخشم ریسم کی رد رهوج هک مینک یم هدهاشم : خساپ
تمس هب هرابود بآ حطس هب ندیسر زا سپ و دنک یم تکرح هبباال ور سپس هدش کیدزن هلعش

. تسا بآ یتفرمه نایرج مه نآ تلع دنک یم داجیا یشخرچ تکرح و ددرگ یم زاب لوا هطقن

ص104: تیلا عف
دنک یم بذج رتشیب ار یشبات ورناژی تسا رت هریت نوچ دور یم رتباال عیرس هسام یامد : خساپ

دنک. یم بذج یرتمک یامرگ ندوب فافش و ندوب گنر یب لیلد هب بآ اما
امد

هسام
40

35
بآ

30
25

20
15
10
5

60 90 120 150 نامز



30
ص105: دینک رکف

دوش یم مرگ رت عیرس و دنک یم بذج ار دیشروخ رون لحاس ندوب هریت لیلد هب زور :رد خساپ
هجیتنرد دهد یم روبع ار یرادقم و سکعنم ندوب فافش لیلد هب ار رون زا یرادقم ایرد بآ اما

هریت لیلد هب لحاس بش دور.رد یم رتباال رید بآ یامد هدش شخپ بآ زا یدایز مجح رد امرگ
مرگ بش رد ایرد باالی یاوه دوش یم درس ایرد زا رت دوز و دنک یم شبات ار یرتشیب یامرگ ندوب
یاج لحاس درس یاوه و دور یم باال ایرد مرگ یاوه دوش یم مرگ لحاس باالی یاوه اما دنام یم

تکرح نیا دوش یم هدیشک ایرد تمس هب لحاس زا اوه تکرح رثا رد دود سپ دریگ یم ار نآ
دیآ. یم دوجوب یتفرمه نایرج رثا رد هک تسا داب نامه اوه

ص105: تیلا عف
مرگ ام تسد و دهد یم لا قتنا ار امرگ تسین هدام هب یزاین هک شبات قیرط ریخ-زا :هلب- خساپ

دوش. یم

ص106: دینک شیامزآ
زا یرتشیب یامرگ هریت ماسجا سپ دوش یم درس یرت هاتوک نامز رد هریت ناویل نورد یاچ : خساپ
و هدرک شبات دوخ زا یرتمک یامرگ نشور ماسجا اما دنوش یم درس دوز و دننک یم شبات دوخ

. دراد یگتسب زین اه نآ گنر هب امد رب عالهو ماسجا شبات نازیم سپ دوشیم درس رت رید

امد
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10 نشور ناویل
0 هریت ناویل

15 25 35 45 55 نامز
5

ص107: اه نیرمت اهو شسرپ
هشیش مشپ - تیلونوی . فلا س1:

بوچ - کیتس ب.پال
قارب موینیمولآ ه.

هریت ت.
هدافتسا . دراد ار امرگ تاالف نازیم نیرتشیب اریز تسا رت مهم فقس اهو راوید یدنب قیاع س2:



دوجو اوه اه نآ نورد هک راد هرفح یلا فس یاه رجآ زا هدافتسا ای تسامرگ قیاع هک تیلونوی زا
دوش. یم امرگ لا قتنا عنام دراد

و دنک یم بذج رتمک و بات زاب ار یشبات رناژی رتشیب قارب و فاص یموینیمولآ قرو س3:کی
طسوت شبات و ییاناسر قیرط زا امرگ جورخ وزا دوش لقتنم قاتا یاوه هب امرگ دوش یم ثعاب

دنک. یم یریگولج ژ افوش تشپ راوید
رتشیب و بذج رتشیب ار یشبات رناژی هریت ماسجا نوچ دوش یم درس رت دوز گنررپ یاچ س4:

. دننکیم شبات مه
عنام و دنک یم بات زاب ار دیشروخ یشبات رناژی ندوب نشور و قارب لیلد هب یا هرقن هدرپ س5:

دوش. یم نیشام لخاد هب امرگ دورو
. دنوش یم درس رت دوز و دننک یم شبات دوخ زا یرتشیب یامرگ هریت ماسجا اریز . فلا س6:

نهپ یزلف هحفص کی نا ندرک کنخ یارب دوش یم غاد ندرک راک رثا رب هنایار رگشزادرپ اریز ب.
دروآ یم رد شدرگ هب ار طیحم یاوه دنک.نف شبات امرگ یرتگرزب حطس اتزا تسا لصتم نآ هب
یم تراتسا یر یپ رد یپ cpuای تروص نیا ریغ رد دوش یم رگشزادرپ رد امد نتفر باال عنام و

دوش.
یم ام تسد هب ار امرگ تعرس وهب تسامرگ یارب یبوخ یاناسر یزلف خیس نوچ . فلا س7:

. دناسر
هچراپ اریز دزوس یمن ام تسد میریگب هچراپ اراب نا ای دشاب هتشاد یبوچ ی هتسد خیس رگا ب.

. دنهد یمن لا قتنا یتحار هب ار امرگ و دنتسه قیاع بوچ و
تسا المز نامز یمک دنک روبع جنس امد هندب یاناسران هشیش زا امرگ هک نیا یارب ریخ- س8:

. دشک یم لوط یمک مه نآ طاسبنا و جنسامد نورد عیام ندش مرگ نینچمه
مهد لصف نایاپ



مهدزای لصف

:110 هحفص تیلا عف
: خساپ

ص111: تیلا عف
. دنشاب یم هتسه و المس پوتیس ( اشغ )، هتسوپ یاراد اه لولس همه : خساپ

ص113: تیلا عف
-( تویراکورپ درد( ولگ یرتکاب -( تویراکوی )( چراق ) رمخم -( تویراکورپ زاس( تسام یرتکاب : خساپ

( تویراکوی ) انلگوا
ص114: تیلا عف

: خساپ
یلولس یاه هناخشخب راک یاه دنیآشخب رف

هناخراکاشغ یاه هزاورد اهو داومرد جورخ و دورو

یردنک رناژیونیم رناژیعبنم دیلوت

تخپموزوبیر و طولخم لوصحمشخب دیلوت

لگژی عیزوتهاگتسد و یدنب هتسب شخپشخب و یدنب هتسب

تسایرهتسه و تیریدمتیریدم و لر تنک

ندرکرابنالئوکاو هریخذ

ص115: دینک شیامزآ
یبآ )ای شفنب دی( لولحم اب سامت .رد تسا هتساشن تسا هدش هریخذ اه نآ رد هک یا هدام : خساپ

دوش. یم هریت
ص116: تیلا عف

: خساپ
یهایگهصخشم یروناجلولس لولس

تس ال درادندرادپورلک

یلولس درادندرادهراوید

یردنک دراددرادوتیم

یزکرم درادندرادلئوکاو

:118 صاه نیرمت اهو شسرپ
یمن روبع لا برغ زا تشرد داوم دهد، یم روبع دوخ زا هزادنا هب هجوت اراب داوم لا برغ ریخ، س1:



روبع دوخ زا لولس زاین هب هجوت اراب داوم لولس یاشغ دنک،اما یم روبع نآ زا ریز داوم دنک،اما
دنک. یم فرطرب ار لولس زاین و دهد یم

س2:
تویراکدراوم /روی تویراکورب

دنراد صخشم تویراکویهتسه

اه تویراکورپیرتکاب

اه تویراکویچراق

. دنراد هتسه تویراکوییاشغ

. دنراد دودحم یاه تویراکورپکمادنا

تویراکویناروناج

تویراکویناهایگ

. دنراد یددعتم یاه تویراکویکمادنا

س3:
رهشرهش

یراد

سیلپ

داجۀ هار+

یدنبرمک

تکرش

هاگورین زاگ+

قرب

اهوفانصا نابایخ

اه هچوک

واهولیس یرادماد

یرادغرم

الیردنکوتیماشغهتسهلولس پوتیس

مس

ۀ کبش

ال پوردنآ

یمس

موزوبیرلئوکاو

دوخ لولس فارطا رد یزلولس یاشغ ، دراد تس ال پورلک ، دزاس یم اذغ یهایگ لولس : توافت س4:
. درادن ار دراوم نیا یروناج لولس اما دراد یزکرم لئوکاو دراد

. دنراد هتسه و المس پوتیس ، یلولس یاشغ ود :ره تهابش
س5:

هدنز دوجوم ندب ← هاگتسد ← مادنا ← تفاب ← اهل ولس

ناسنا ← نوخ شدرگ هاگتسد ← بلق ← یا هچیهام تفاب ← یروناج لولس



مهدزاود لصف

ص120: تیلا عف
، هلمج زا دشاب یم ندب زاین دروم یذغم و یرورض داوم یمامت لماش یکاروخ :نیا خساپ

. دشاب یم وماالح بآ ، نیماتیو ، نیئتورپ ، یبرچ ، تاردیهوبرک
ص120: دینک شیامزآ

زا هتساشن دنک. یم شفنب ای هریت یبآ ار هتساشن گنر و تسا هتساشن رگاسانش دی لولحم : خساپ
بیس رد هتساشن دوش. یم هدافتسا ندب رناژیرد دیلوت یارب هک تسا اه تادیهوبرک هورگ

. درادن دوجو رایخ رد اّما دراد دوجو نان و ینیمز
ص121: دینک شیامزآ

دوش. یم رتشیب نآ زا رون روبع نازیم و هدش فافش یمک دوش یم ینغور ذغاک یتقو -1: خساپ
دوش. یم هدنزغل نینچمه

یذغاک هیبش ًابیرقت دشو برچ یمک ذغاک و میدیلا م ذغاک یور ار نادرگ باتفآ ۀ مخت ردوپ -2
دوجو نغور یرادقم همخت ردوپ رد هک میریگ یم هجیتن سپ میدوب هدیلا م نغور نآ هب هک دش

. دراد
ص123: تیلا عف

رینپ و ینغور یاه هناد ، تابوبح ، زمرق تشوگ ، یهام غرم، : خساپ
زا یدادعت مادک ره ،هک تسا یروناج و یهایگ یاهاذغ لماش ، ندب زاین دروم نیئتورپ عبانم
دیاب ندب یرورض یاه دیسا ونیمآ یمامت ندروآ تسد هب یارب نیا ربانب دراد اهار دیساونیمآ

دوش. فرصم یروناج و یهایگ راد نیئتورپ یاهاذغ عاونا
:124 دینک رکف

فرصم تروص رد نیاربانب دوش یم هتخاس ناروناج ندب رد یرورض داوم زا یخرب ( فلا : خساپ
یم یرامیب و لکشم راچد ندب و دسر یمن ندب هب رظن دروم دیساونیمآ ، یروناج یاهاذغ ندرکن

دوش.
یرامیب راچد ات دنک ناربج ار ندب یرورض داوم هک دننک هدافتسا ییاذغ یاه لمکم زا دیاب ب)

. دنوشن

ص124: تیلا عف
نیماتیو ندبمان رد نیماتیوشقن ییاذغ عبنم

بآ رد تمBلولحم سال ودشر

، شراوگ ، باصعا

و زمرق لوبلگ دیلوت

شزیر زا یریگولج

غرم، مخت ، تشوگ

اه، یزبس اهو هناد

رگج زوم، ، تاینبل



C

وم

تم سال ودشر

، نادند ، ناوختسا

تسوپ و هثل

هجوگ ، تابکرم

یاه یزبس و یگنرف

هزات

یبرچ رد Aلولحم

D

E

K

، بوخ ییانیب ، دشر

سملا تسوپ

اه، ناوختسا دشر

و میسلک بذج

نادند طسوت رفسف

ناوختسا و

ۀ یزجت زا یریگولج

و ندب یاه یبرچ

نتفر لیلحت

اه هچیهام

ندرک ( هتخل ) دقعنم

نوخ

، چیوه اه، یزبس

هجوگ و رگج ریش

یگنرف

و غرم مخت ریش،

دیلوت و یهام نغور

ندب طسوت

، یهایگ یاه نغور

مدنگ ۀ ناوج

مخت ، جانفسا ، وهاک

هجوگ و رگج ، غرم

یگنرف

ص126: تیلا عف
: خساپ

ییاذغ داوم هایگ ←دیشروخ ←

( یروناج یاهاذغ ، تاینبل )، راوخ هایگ تاناویح هایگ ←دیشروخ ←

، دنوش یم ناهایگ دراو هایگ ۀ شیر ۀ دنشک یاه رات قیرط وزا هدش لح بآ طسوت یندعم داوم
یخرب هک دنک یم لیدبت ییاذغ داوم هب ار هدش بذج داوم زتنسوتف و دیشروخ رون کمک هب هایگ

و دنوش یم راوخ هایگ ناوناج کاروخ یخرب )و یهایگ یاهاذغ ) دوش یم ام ندب دراو ًامیقتسم



دراو ار داوم )نیا دنفسوگ ) راوخ هایگ ناروناج ندروخ اماب سپس . دنوش یم هریخذ اه نآ ندب رد
. مینک یم نامدوخ ندب

ص126: تیلا عف
شور زا سپس و میریگ یم هزادنا وزارت کمک هب ار هزات ی هویم ای یزبس یرادقم مرج . فلا : خساپ

و هویم مرج سپس مینک یم کشخ اهار خال،نآ رد نداد رارق ای نداد ترارح لثم فلتخم یاه
. میریگ یم هزادنا وزارت اب هرابود ار هدش کشخ یزبس

دوب. دهاوخ یزبس ای هویم رد دوجوم بآ مرج لداعم هک میروآ یم تسد هب ار مرج الف تخا
ی هدام عون هلمج زا دراد یفلتخم هکداللی دروآ تسد هب یتوافتم ددع تسا نکمم هورگره

ناشن ار یتوافتم یاه ددع نازیم شیامزآ شور و یریگ هزادنا رازبا و شیامزآ تقد ییاذغ
داد. دهاوخ

تیلا فع نازیم هب هجوت اب اریز . تسین تسرد تسا ناسکی بآ ندیشون هب دارفا ی همه زاین ب.
دارفا و...رد دارفا یرامیب و یتم سال راردا و ندرک قرع نازیم ندب ی هزادنا و مجح یندب

. تسا توافتم بآ هب زاین فلتخم
ص127: تیلا عف

: خساپ
یم نیماتیو و نیئتورپ ، تاردیهوبرک ، یبرچ لماش ییاذغ داوم رثکا یاراد اه هویم راتکن یندیشون ( فلا

تاردیهوبرک طقف هک دراد ار ییاذغ شزرا نیرت مک راد زاگ هباشون تسا یدیفم یندیشون نیا ربانب دشاب
وبرک لماش هک اراددر دیفم ییاذغ داوم زا یشخب کزار و تلا یم هراصع دشاب یم دیفم نآ بآ و
. دشاب یم یرت فیعض یندیشون هویم راتکن اب هسیاقم رد دشاب یم نیماتیو و نیئتورپ ، تاردیه

ص128: اه نیرمت اهو شسرپ
لولس دیلوت -2 دنک یم مهارف ار ندب یاه یگدید بیسآ میمرت وو دشر یارب زاین دروم هدام -1. فلا س1:
لر تنک و میظنت یارب یرورض تابیکرت و4- یتایح یاه تیلا وعف تکرح یارب 3-رناژیالمز دیدج یاه

دنک. یم مهارف ار ندب یتم سال ظفح اهو تیلا عف
بوسر یاه لحم زا یکی دوش. یم هریخذ دماج تروص هب نارادناج ندب رد یناویح یاه یبرچ ب.

ندش هتسب ببس تسا نکمم و دهد یم شهاک اهار گر یلخاد رطق هک دشاب یم اه گر لخاد یبرچ
. دبای یم شیازفا یزغم ای یبلق ی هتکس ناکما دوش اه گر لماک

یم هتخاس دیسا ونیمآ مان هب رتکچوک لوک لوم یدادعت زا هک دنتسه یگرزب یاه لوکلوم اه نیئتورپ پ.
ندب یاه میزنآ اهو هچیهام نتخاس ورد دنتسه اه لولس یازجا هدنزاس لوکلوم نیرت مهم و دنوش

د.. نراد یساسا شقن اه تفاب میمرتو دشرو
. تسا هداس تادیهوبرک زکولگ و هدیچیپ تاردیهوبرک هتساشن . فلا س2:

دوش. یمن بذج و مضه ناسنا ندب رد هک تسا بکرم یتاردیهوبرک ، زلولس ب.
دوش. یم ناوختسا یکوپ ثعاب نآ دایز فرصم هک دراد دوجو میدس هدام کمن پ.رد

یم هتخاس اه لولس لخاد رد اه نیئتورپ و دنک یم بذج ار ییاذغ داوم شراوگ هاگتسد ت.
دوش.
س3:

C یزبسنیماتیو یگنرف هجوگ تابکرم

هزات

تسوپ تم سال

B وغالتنیماتیو ومنان تم سال



d نیماتیو ناوختساریشمیسلک ماکحتسا

نیریشزگولگ یاه هویم اه یزبس

دنق ردنغچ رکشین

ندب رناژیرد دیلوت

س4:
ناوختسامیدس یکوپ

هثلنهآ یزیرنوخ

C ینوخنیماتیو مک

نوخمیسلک راشف

دب یاه تداع س5:
دایز ترارح و ناوارف نغور اهاب اذغ ندرک خرس . فلا

ندروخ ماش ت.رید
ندروخن هناحبص ث.

ییاذغ یاه هدعو نیب کشالت و ینیریش ندروخ ج.
س6:

سپ دشاب یم اه اذغ یذغم داوم عاونا یاراد و دروخ یم لماک و عونتم ییاذغ مود. زومآ شناد
. تسا رتشیب مود زومآ شناد یاذغ ییاذغ شزرا

تسا رت مک اهگر رد نآ بوسر ناکما هکو تسا هدرک هدافتسا عیام نغور زا اریز «ب» کیک س7:
و امرخ ی هریش دنک یم نیمات ار ندب یاه زاین و دراد یدیفم یاه نیماتیو ماالحو ریش نینچمه

اهار نآ یتحار هب شراوگ هاگتسد هک دنراد یا هداس یعیبط دنق و نیماتیو ، یندعم داوم بیس
. تسا رت وسملا هدرک ب ذج

مهدزاود لصف نایاپ



مهدزیس لصف
ص129: دینک رکف

هب اذغ ندرک لیدبت یارب و نادند ، ندرک درخ یارب و ناهد هیبش یشخب اذغ دورو یارب : خساپ
ت تسا زاین اه زرپ هیبش یزیچ هاهب لولس هب اذغ ندیسر یارب و تسا المز هدور و هدعم لوکلوم

دوش. بذج ذغاااه
ص131: تیلا عف

. تسا اذغ ندرک مرن و ندرک هریخذ یارب هک تسا یا هسیک ناد: هنیچ .1: خساپ
یم بایسآ ار اذغ نآ رد دوجوم یاه گنس اهو هچیهام طسوت هک هدعم زا یشخب : نادگنس .2

. دراد ( کچوک و گرزب ) لکش ود ناسنا هدور اما دراد لکش کی هدنرپ هدور دنک.
ماک ناهد قازب اتاب میهد یم رارق ناهد رد ار دراد هتساشن هک نان هکت :کی خساپ ص31: تیلا عف

زا هک دوش یم ساسحا نابز طسوت زکولگ نیریش هزم نان یور رب قازب رثا زا دوش مرن و سیخ ال
. تسا هدمآ دوجوب قازب میزنآ طسوت نان هتساشن هیزجت

ص131: دینک رکف
نیا ربانب تسا اذغ ندیرب اه نآ هفیظو و تسا ددع االن8 سگرزب رد هک شیپ یاه نادند : خساپ

. دشاب یم حطسم و زیت هبل یاراد
تسا اذغ ندرک هراپ و ندرک درخ اه نآ هفیظو تسا ددع 4 شین یاه نادند -2

یحطس یگدمآرب ود یاراد تسا اذغ ندرک بایسآ و ندیوج یارب تسا ددع 8 کچوک یایسآ -3
. دشاب یم حطسم یگدمآرب 4ای5 یاراد اذغ ندرک بایسآ یارب ددع 12 گرزب یایسآ زد تسا

ص132: دینک رکف
هب دورو یاج هب اذغ دوش زاب یان هناهد ندیشک سفن و ندز فرح یارب اذغ علب ماگنه :رگا خساپ

یارب سفنت هاگتسد . مینک یم یگفخ ساسحا و ددنب یم ار سفنت هار و دوش یم یان دراو یرم
. دتفا یم قافتا دید ش یاه هفرس یان زا اذغ هکت ندرک ج راخ

ص134: دینک رکف
حطس هدور هراوید یاه زرپ طسوت اذغ بذج شیازفا و هدور یلخاد حطس شیازفا یارب : خساپ

. دریگ رارق رتمک یاضف رد رتشیب تحاسم ات تسا هدروخ نیچ تروص هب یلخاد
ص135: دینک وگتفگ

. تساه هچیهام هب طوبرم ندب نزو مود کی ات موس کی دودح اه: هچیهام . فلا : خساپ
ندب نزو موس کی دودح اه: ناوختسا

دوش. یم لماش ار ندب نزو زا یمک دصرد و تسا توافتم فلتخم دارفا :رد یبرچ تفاب
. تسا یرتشیب نزو یاراد دشاب رتدنلب ناسنا دق هچ دق:ره

دشاب هتشاد ار یذغم داوم ندوب یفاک و لداعت و عونت هک بسانم ییاذغ اذغ:رژمی رادقم و عون
ءوس و هدش نزو هفاضا ببس یروخ ورپ بسانتمان ییاذغ ورژمی دوش یم لداعتم نزو بجوم

نزو. شهاک ثعاب هیذغت
. دراد ار یعیبط نزو ندب و هدوب رتمک نزو شیازفا دشاب رتشیب هچ :ره یندب تیلا وعف شزرو
و شزرو نازیم روطنیمه و اذغ رادقم و عون و دوش یم نزو هفاضا ببس یهک برچ تفاب ب.

. دراد رارق ام رایتخا رد دروم هس نیا نیا ربانب تسا ام یندب تیلا عف
ص135: تیلا عف

، بارطضا و سرتسا و یندب مک تیلا وعف یروخ رپ لثم ییاه راتفر و لماوع زا زیهرپ : خساپ
اه وراد یخرب و ردخم داوم زا هدافتسا دایز، ناجیه نزو، هفاضا ، ییاذغ هدعو تسردان یدنبنامز



. دنک یم لتخم نیلوسنا دیلوت یارب ار هدعملا زول تیلا عف هک
:136 صاه نیرمت اهو شسرپ

هدافتساو بذج لباق هک یتروص هب نآ هدنزاس یاهلوکلوم کشل هب ییاذغ داوم لیدبت ( فلا س1:
. دوش یم ماجنا ییایمیش و یکیزیف هلحرم ودرد هک دنمان یم شراوگ ار دشاب ندب یاه لولس

هریش و هدعم دیسا طسوت هدعم .رد دوش یم مرن قازب کمک اهوهب نادند طسوت ناهدرد ب)
ماجنا کیراب هدور هریشو ارفصو هدعملا زول یاه میزنآ کمک هب کچوک هدور .رد هدعم یشراوگ

. دوش یم
و دنهد یم شیازفا ار اذغ یاه لوکلوم هیزجت تعرس هک دنتسه ییایمیش تابیکرت اه میزنآ پ)

. دسر یم نایاپ هب اذغ شراوگ اه میزنآ رثا زا سپ دنراد هدهع هب ار اذغ ییایمیش شراوگ
و دوش یم کیراب ی هدور رد یبرچ صوصخم یاه میزنآ رثا شیازفا ثعاب ارفص دیلوت اب ت)دبک

دنک. یم درخ ار یبرچ تشرد تارذ ارفص عقاو رد
دوجو یشوگ وانب یکف تحت ینابز ریز یاه مان هب یقازب ی هدغ تفج هس ناهد .رد فلا س2:

. دننک یم حشرت قازب هک دنراد
دنک. یم لصتم هدعم هب ار قلح یرم مان هب یا هچیهام یا هلول ب.

وش.دن. یم بذج گرزب هدور و کیراب هدور یلخاد حطس یاه زرپ طسوت یذغم داوم پ.
ییاذغ داوم ندرک لحو ینوفع دض یارب هدعم ت)رد

دوش یم لیدبت زکولگ هب قازب طسوت هتساشن ( تسرد )( فلا س3:
دوش یم هریخذ ارفص هسیک ردو هتخاس دبک )رد تسردان ب)(

کچوک هدور )هب تسردان پ)(
بآو ،ماالح اهنیماتیو یخرب دننام ( تسرد ث)(

لخادرد یبرچ نازیم نیاربانب دنک یم لیدبت یبرچ هبو هدرک هریخذ ار یفاضا دنق ندب اریز س5:
. دنک بوسر گر لخاد تسا نکممو هدش دایز نوخو اه گر

لخاد دیفم یرتکاب صوصخب ندب یاه یرتکاب نتفر نیب زا بجوم کیتویب یتنآ یاهوراد س6:
دوش. دنزاس یم B,Kار نیماتیو هک گرزب هدور

مهدزیس لصف نایاپ



مهدراهچ لصف

هب تمسق کی ،و ناسآ لمح اه، لولس ی همه هب یسرتسد ناکما : خساپ ص138: دینک وگتفگ
داوم لا قتنا یارب ییاه ریسم و پمپ ای هبملت مان

دوش. یم هدینش رتهب بلق یادص هنیس پچ تمس :رد خساپ ص138: تیلا عف
هقیقد رد هبرض 90 دودح یناوجون ی هرود ثمالرد دراد توافت فلتخم ننس رد بلق نابرض دادعت

. تسا
. میوش یم هجاوم ریز دراوم اب بلق نامتخاس یسررب :رد خساپ ص129: دینک شیامزآ

هدهاشم لباق بیرا تروص )هب یرنورک ) بلق ی هدننک هیذغت یاهگر نآ یور و بلق یولج تمس .1
. تسا

. دراد بدحم تلا ح بلق یولج حطس و فاص بلق تشپ حطس
اه ینآ هناهد و دنراد یرت مکحم رتو روطق یاه هراوید اه گرهایس اب هسیاقمر اهد گرخرس .2

. تسین نینچ اه گرهایس رد اما دنام یم زاب یعیبط تلا ح رد
گر تسار تمس رد شرب کی بلق باالی یاه گرخرس تمس زا بلق یور شرب داجیا یارب .3
هچیرد ات مینک یم داجیا رتم یتناس کی هلصاف هب یرنورک گر پچ تمس رد شربکی و یرنورک

. ددرگ هدهاشم یتحار هب تسار و پچ تمس رد بلق نورد یاه هرفح اهو
هلصاف هب ار نوخ دیاب شخب نیا نوچ تسا تسار نطب زا رتشیب پچ نطب ی هراوید تماخض .4
دننک دراو راشف نوخ هب یرتشیب رناژی اب دیاب نآ یاه هچیهام نیا ربانب دنک ژ اپمپ یرترود رایسب

. دشاب یم پچ هب لیامتم بلق کون . دنشاب رت یوق دیاب سپ
رد نوخ تکرح ریسم اه گر نیا یراذگ مان تلع تسا تسردان . فلا : خساپ ص140: تیلا عف

وهب گرهایس دننک یم بلق دراو ار نوخ هک ییاه گر ی همه هب رگید ترابع هب تس ااه نآ لخاد
نشور و هریت هب یطبر و دنیوگ یم گرخرس دننک یم جراخ بلق ارزا نوخ هک ییاه گر همه

. درادن اه نآ نورد نوخ ندوب
اه تساریدورو زیلهد

پچ زیلهد

اه تساریجورخ نطب

پچ نطب

و یدورو یاه هرفح نیب

یجورخ

پچ نطب و پچ زیلهد یتلود لا( رتیم هچیرد

پچ نطب و تسار زیلهد )نیب یتل (هس یتخل هس هچیرد

یجورخ یاه هار )یادتبا تروئآ گرخرس و پچ نطب (نیب تروئآ ینیس

( یشش گرخرس و تسار نطب (نیب یشش گرخرس ینیس

اه) گرهایس اه( ینییاپیدورو و باالیی گرهایس گرزب : ندب زا

یشش یاه گرهایس : شش زا

اه هلول

اه هچیرد

اه هرفح



اه) گرخرس اه( تروئآیجورخ گرخرس : ندب هب

یشش گرخرس : شش هب

درب یم نامز هیناث هک لوا هلحرم رد دراد هلحرم هس بلق نابرض : خساپ ص141: دینک 1رکف

10
اه نطب دراو هدرک روبع اه زیلهدزا نوخ و دنوش یم ضبقنم نامز مه تسار و پچ یاه زیلهد

دنوش یم ضبقنم نامز مه تسار و پچ نطب درب یم نامز هیناث هک مود هلحرم رد دوش 3یم

10
نیا دوش(رد جراخ بلق زا ات دننک یم اه گرخرس دراو ینی س یاه هچیرد قیرط ارزا نوخ و

رد بلق دشک یم لوط هیناث هک موس هلحرم دوش)رد یم هتسب یتل هس و یتلود هچیرد 4نامز

10
دوش. یم اه زیلهد دراو اه گرهایس قیرط زا یمارآ هب نوخ و تسا تحارتسا حلا

ص142: تیلا عف
گرهایسگرخرسیوژیگ

دنا لصتم اه نطب هب

دنا لصتم اه زیلهد هب

دننک یم جراخ بلق ارزا نوخ

دننادرگ یم رب بلق هب ار نوخ

دنرب یم مادنا ریاس هب ار نوخ

یم جراخ مادنا ارزا نوخ

دننک

مادنا رثکا رد تسا ندب گرزب یاه گرخرس ضابقنا و طاسبنا ضبن .1: خساپ ص142: تیلا عف
، جنرآ لثم ییاهاج رد دنتسه رود ندب حطس وزا دنراد رارق اه تفاب نورد اه گرخرس ندب یاه

یم هدنار تسوپ ریز هب اه گرخرس دننک یم رپ ار یلخاد طیحم اه ناوختسا هک ندرگ و چم
. دراد مان ضبن هک درک ساسحا اهار گرخرس جوم و نابرض ناوت یم و دنوش

عیرس رتو تحار رایسب ناوت یم نیا ربانب تسا ربارب بلق نابرض اب اقیقد ضبن نابرض دادعت .2
. دروآ تسد هب رامیب دروم رد ار المز تاع ال طا رت

شدرگ هاگتسد هجیتن رد دوش یم رتشیب اه لولس رد اذغ ژنو یسکا هب زاین ندب تیلا عف رثارب .3
ماگنه رد اما دبای یم شیازفا بلق نابرض دادعت اه لولس هب ین اسر نوخ شیازفا یارب داوم
دوش. یم مک ضبن و بلق نابرض دبای یم شهاک ندب تیلا عف هک ندیباوخ ای تحارتسا

اه: نیرمت اهو شسرپ

اه گر



لولس زاین دروم ییاذغ داوم بذج و مضه هاگتسد نیا ی هفیظو : شراوگ هاگتسد ( فلا س1:
. دسر یم اه لولس همه هب اذغ داوم شدرگ هاگتسد کمک وهب تسا ندب یاه

هک دننک یم دیلوت دئاز داوم یتایح یاه تیلا عف رثا اهرب لولس ی همه : راردا عفد هاگتسد ب)
داوم شدرگ هاگتسد طسوت عفد هاگتسد ات لولس زا دئاز داوم لا قتنا یارب دوش عفد ندب زادیاب

. دوش یم ماجنا
رناژ دیلوت و لولس نورد ییاذغ داوم ندنازوس یارب ژن یسکا زاگ لقن و لمح : سفنت هاگتسد پ)

یم تروص داوم شدرگ هاگتسد طسوت سفنت هاگتسد و لولس نیب دیسکا ید نبرک زاگ یو
. دریگ

داوم شدرگ هاگتسد ی هدهع هب یبصع یاه لولس ژن یسکاو اذغ نیمات : یبصع هاگتسد ت)
. تسا

تسار زیلهد و پچ نطب بیترت )هب فلا س2:
یتل ود ای لا رتیم هچیرد ب)

هریت نوخ پ)
. درب یم اه شش هب هیفصت یارب ار هریت نوخ یشش گرخرس ت)

. ددرگ یم رب تسار زیلهد 11 هرفح 8و13هب گرهایس طسوت اه لولس ی همه ث)زا
. دوش یم پچ زیلهد دراو شش زا هدش هیفصت نوخ ج)

پچ تمس زا بلق یرنورک گر -2 تسا تسار تمس زا رت روطق پچ نطب هراوید س1:3-
یم دراو گرزب گرهایس ود تسار زیلهد .3-هب تسا هدش هدیشک نییاپ و تسار فرط هب بلق

. کچوک گرهایس 4 پچ زیلهد هب اما دوش
س4:

گر هراویدعون هفیظوتماخض

دایزگرخرس دنک.یلیخ یم جراخ بلق ارزا نوخ

دنکدایزگرهاس یم بلق دراو ار نوخ

مکگریوم داومیلیخ لدابت

مهدراهچ لصف نایاپ



مه دزناپ لصف
ص146: دینک وگتفگ

یم اه شش دراو سپس و دوش یم هتفرگ نآ رابغ و درگ ینعی کاپ و بوطرم ، مرگ )اوه فلا
دوش

یمد اوه ندرک کاپ و ندرک بوطرم و مرگ یارب یزیر یاه اهووم گریوم ینیب لخاد ب)رد
بجوم و هدش اه شش داو ناهد قیرط زا هدولآ یاوه نیاربانب تسین ناهد رد هک دراد دوجو

. دوش یم ی رامیب
ص146: تیلا عف

یم هدهاشم یفورضغ هقلح ژکاه یان ژهو یان یان ی هراوید رد اه هیر حیرشت زا سپ : خساپ
ار ونآ هدرک یریگولج یسفنت ریسم ندش هتسب زا دراد یعاجترا و مکحم راتخاس هک دوش
یدایز دادعت اه شش لخاد رد دوشن اد جیا ییا هفقو ناسنا سفنت رد ات دراد یم هگن زاب هشیمه
رانک هب ار دیسکا ید نبرک یاراد ی هریت نوخ هک دوش یم هدید گریوم و گرخرس و گرهایس
هلدابم ار دیسکا ید نبرک ژنو یسکا ییاوه یاه هسیک لخاد یاوه اتاب هدروآ ییاوه یاه هسیک

. دنربب بلق پچ تمس هب هدرک جراخ اه شش ژنارزا یسکا یاراد و نشور نوخ و دننک
ص146: تیلا عف

هنیس ی هسفق .5 مگارفاید ی هدرپ اه4. شش ژه3. 2.یان :1-1.یان خساپ
مد) لمع هیبش ) دنوش یم رپ اه کنکداب و دوش یم هدیشک کنکداب لخاد هب اوه -2

مد) زاب لمع هیبش ) دوش یم جراخ اه نآ لخاد یاوهو دیآ یم راشف اه کنکداب 3-هب
ص147: تیلا عف

رییغت -2 یمومع هیلقن لیاسو زا هدافتساو یصخش یاهوردوخ زا هدافتسا شهاک -1: خساپ
-3 رون و قرب دننام دیدجو کاپ یاه تخوس هب یلیسف یاه تخوس اهزا وردوخ تخوس

. رهش جراخ هب هدننک هدولآ یاه هناخراک لا قتنا -4 اهرهش رد زبس یاضف شیازفا
ص148: دینک شیامزآ

ان کهآ تارذ هب لولحم کهآ لیدبت نآ تلع هک دوش یم گنر یریش و ردک لولحم گنر : خساپ
تسا لولحم

. تسا مدزاب یاوه رد دیسکا ید نبرک دوجو هناشن
ص149: دینک شیامزآ

یدنویپ تفاب الهی کی زا هیلک ره یور دنرادرارق اه هرهم نوتس فرط ودرد اه هیلک : خساپ
و دراد دوجو نورفن مان هب نوخ هیفصت دحاو نویلیم کی دودح یرشق شخب رد هدش هدیشوپ
هب یزکرم شخب رد تیاهن رد هک دنزاس یم یرت گرزب یاه هلول و لصتم مه هب اه هلول نیا یاهتنا
هب ییا هلول هچنگل یاهتنا رد دنزاس یم ار گرزب هرفح کی و دنوش یم یکی اه هلول همه هچنگل مان

. دنک یم لقتنم هناثم هب ار هدش یروآ عمج راردا یان زیم مان
ص150: دینک رکف

: خساپ
سفنت قیرط ،زا گرزب هدور قیرط زا عوفدم هارمه ، تسوپ یور ندرک قرع ، راردا ) فلا

یلولس سفنت شنکاو کمک هب اه لولس نورد بآ دیلوت ، تاعیام ندیشون ، رادبآ یاهاذغ ب(
مینک فرصم دیاب یرتشیب بآ تسا دایز راردا و قیرعت نازیم هک کشخ یاه زور رد ریخ پ(

. دوش یم رتشیب بآ جورخ و دورو دیدش یندب تیلا عف نامز نینچمه



ص150 دینک وگتفگ
و ندش هتشابنا اب اریز تسا هناثم رد راردا نتشاد هگن هناثم گنس یاه تلع زا یکی : خساپ
هناثم گنس هب لیدبت و دنک یم بوسر هناثم هراوید رد نآ رد دوجوم ماالح هناثم ردراردا ندنام

. دوش یم
ص151: اه نیرمت اهو شسرپ

هرجنح ) فلا س1:
ییاوه یاه هسیک ب(

. دنک یم کاپ و بوطرم و مرگ ار مد یاوه نوچ ج(4.
ید نبرک یاراد و هریت نوخ دنا هدش اه شش دراو بلق زا هک ییاهگرخرس اه شش لخاد س2:رد
اه گرهایس .و دهد یم ناشن هریت یبآ گنر نیا ربانب دناسر یم ییاوه یاه هسیک هب ار دیسکا

دنا. هداد ناشن زمرق گنر .هب دنرب یم بلق تمس هب اه شش ژنارزا یسکا یاراد نوخ
ییاوه یاه هسیک اه) اه(هیر شش یشش گرخرس بلق تسار تمس نوخ لولس ←س3: ← ← ← ←

ینیب ←

س4:
یرشق شخب ) فلا
تروئآ گرخرس ب(

ینییاپ گرهایس گرزب ج(
هناثم د(

گرزب هدور - تسوپ اه- هیلک اه- شش س5:
هیلک گنس هن دوش یم هناثم گنس بجوم اریز تسا تسردان ( فلا س6:

دوش. یم اه هیلک نداتفا راک زا هجیتن ورد مروت و هیلک رد راردا عمجت ثعاب اریز تسا تسرد ب)
. دنیوگ یم یلخاد طیحم ار یلولس نیب عیام اهو لولس تسا تسردان پ)

ساسحا دنک دراو راشف نآ هراوید و دوش رپ ینیعم مجح ات هناثم هک ینامز تسا تسردان ت)
دیآ. یم دوجوب عفد

تسا تسرد ث)
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