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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

0/0050/0020/02ودرگ1



لا2 0/2000/2502/5قترپ

هارمه3 0/220/21/96یشوگ

مولع4 0/2500/1901/9باتک

. درب یم باال ار 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 ک اب 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 100 زا شیب یاه هزادنا یاربو ( دادم لوط ) رتم یتناسدحاو زارتم یلیم
ات نارهت هلصاف ) رتمولیک دحاوزارتم 1000 زا 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 لا س رد هکنیا هب هجوت اب
. دیهد ماجنا ار ریز تیلا عف ، تسا عبرم رتم یتناس اب و

ضرع و لوط ، رتم زا هدافتسا اب و 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
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ص16: تیلا عف

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

لوط ₌100 cm ضرع ₌ 50cm عافترا ₌ 50cm

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

ص16: تیلا عف

رد و 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: لا ثم

مجح ددع ود نیا الف تخازا 110cc میناوخ یمار هدش صخشم ددع دی آ یم باال جردم هناوتسا
. دی آ یم تسدب غرم مخت ای گنس

110cc‒100cc₌10cc

ص16: تیلا عف

لماک ار لودج اهنآ مجح و مرج یریگ هزادنا اب و 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 هچ ب)
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

الد2 7/8وف

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 پال و هشیش ، موینیمولآ الد، وف ، 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 ار اه نابرض دادعت روظنم نیا یارب . دینک یریگ هزادنا

. دیهد ناشن ینوتسرادومن تروص هب و 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

170S 0/85₌60
70

280S 0/75₌60
80

375S 0/8₌60
75

485S 0/7₌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 اب ار 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 و اه 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 × ₌10 3N

. 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 اب ار 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 ₌ 400 gr 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 ار اه جسم یلا گچ ادتبا ریز لودج رد -4
. دنام یم روانش ای دور

)هدام مرگ ) 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 یلا خ ار نآ نورد یاوه و مینک یم باختنا ار مجح هک کنکداب کی
مجح میریگب هزادنا ار کنکداب رگا لا ح میدنب یم ار نآ رد و میمد یم نآ نورد ار یلومعم مد زاب
تسد هب تاع ال طا تحص شیازفا یارب 1. دیآ 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 اب ار 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 یلا خ 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 1 رد صخش 60sنیا

0/8s



نابرض دادعت ₌
لک نابرض نامز
نامز کی نابرض

بآ یور ینیمز ب یس ایآ . دیزادنیب بآ رد یمارآ هب ار هدنک تسوپ ینیمز بیس هعطق کی -8
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 ب یس 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


