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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 اب ب)
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

یمامت یرهاط همطاف
یبرجت مولع هورگرس



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 ً ال ثم ، 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 رد ژه یو
. . . ودوش یم اه لولس هب ندناسر

نآ یاهرازباو مولعرد یریگ هزادنا : مود لصف

ص13: تیلعف

و مرگ اب یخرب مرج ارچ . دهد یم ناشن ار ام 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 اب ( مک مرج ) کبس ماسج ا مرج
مرگولیک دحاواب

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

یشوگ نیا مرج . دهد یم ناشن مرگولیک 0/120 ار هارمه یشوگ ددع کی مرج ییوزارت پ)
1000gr₌1kg؟ تساردقچ مرگ بسحرب

1000×120gr₌0/120kg

:14 ص 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
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