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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 هفپوتبرد هنمال 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

:38 ص 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 پال و 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 و اه ژ ایلآ 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 یگ ژ یو ات مین ک داجیا یتارییغت

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

. درک میسقت cc ای ml ای
مرج 3gr یزاب ریمخ مرج = مرگ 8

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

رتشگنا مجح
₌ 19/32 = = یزاب ریمخ یلا گچ =gr

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 گچ ت)
بترم یلا گچ ساسارب میزیر یم فرظ کیردارداوم یتقو تسا توافتم فلتخمداوم یلا گچ ث)

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
الد وف موینیمولآ برس طال اوه بوچ بآ هشیش کیتس پال

ص41: دینک شیامزآ
: تسا ریز یاه یگ ژ یو یاراد میا هتخاس هک یپوت

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

. تسا فافش -3
... و دراد یمک یتخس -4

ص46-45: اه نیرمت و اه شسرپ
تمواقم نینچمه تسا یرتشیب ماکحتسا یاراد و رت تخس نهآ زا الد وف : هندب رد الد وف ) فلا -1

ملا س ین ال وط یاه لا س 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 :ال ریات رد کیتس ال ب(
. تسا یعاجترا و تسا مک نآ رب امرس و امرگ رثا و دراد یدایز تمواقم یگدییاس

یم و تسا اناسر ان و و بآ دض ، فافش همین تسا ریذپ لکش : رطخ یاه غارچ رد کیتس پال پ(
. 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 هب و تسا مک نآ کاکطصا دهد ششوپ لماک روط هب ار

؟ دنرت مواقم هدنزاس یاهزلف زا اه ژ ایلآ ارچ دیهد حیضوت ریز یاه لکش هب هجوت اب -2
نآ ناوت یم هک دنراد رارق رگیدکی یور ییاه هی ال تروص هب اه متا و دنراد یمتا راتخاس تازلف
ای ود یاه متا یتقو هک یلا ح رد درک شخپ ار اه متا ای و درک ادج مه زا شکچ تابرض اب ار اه
هیا ل تکرح رگید و دزیر یم مه هب اه زلف یمتا راتخاس دننک یم ( طولخم ژ( ایلآ مه اب ار زلف دنچ

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

طال زلف ژدصرد ایلآ رد سم زلف ژدصرد ایلآ 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 ار طال زلف دصرد بسح رب ژ ایلآ یتخس ینوتس رادومن پ(

230

180

170

90

70
ژ ایلآ طالی دصرد

75 91/5 100
37/5 58/5

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

شیازفا تروص رد و دبای یم شهاک لا ح ود ره رد یتخس نازیم صاخ دصرد نیا زا ندش رت
. دوش یم کیدزن رگید رصانع صاوخ هب ژ ایلآ صاوخ طال هب رگید رصانع دح زا شیب

. تسا هدش هسیاقم الد وف اب مینیمولآ زلف یاه یگ ژ یو زا یخرب ریز لودج رد -4
ربهدام مرگ ) یلا گچ

رتمیتناس
( بعکم

بسن ) ماکحتسا
ی)

یاناسر
بسن ) یکیرتکلا

ی)

رد تممواقم
ندز گنز ربارب

نت کی تمیق
( یبسن )

750دایز2/72030موینیمولآ

الد 150دایز8/73020وف

ود نیازا یواسم هزادنارد ینعی تسا موینیمولآ زا رتشیب الد وف یلا گچ اریز ید ال وف میس ) فلا
. دراددوجود ال وف رد یرتشیب هدام ، هدام

تسا موینیمولآ ربارب ب(1/5



دراد تمیق موینیمولآ الد 1ف و پ(
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 ار اه 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


