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هناخ ات ندعمزا : مجنپ لصف
ص49: دینک رکف

کی ال ثم تسا توافتم یفرصم نهآ نازیم اه هناخ ژ ارتمو تاقبط دادعت هب هجوتاب ( فلا : خساپ
170 عبرم رتم ره یارب ینعی دراد زاین نهآ نت 17 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 اب ب)

34000kg₌ → ₌ تشون ناوت یم بسانت کی 17000کمک ×1000
500

x
17000kg

::1000
500kg

:51 ص 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 هو عال هک دیآ یم تسدب ژی ایلآ 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 پال و 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 ار اه نتب
رب رگا ً ال ثم 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 زا ار مرگولیک 5 اه هنزو اه نتب یور
یرتشیب تمواقم تسا رتشیب نامیس و دراد دوجو یزلف میس نآ نورد هک (4) هرامش نتب اما دنیب

. دنیب یم یرتمک بیسآ و دراد
ص54: دینک شیامزآ

هدش دیلوت امرگ یرادقمو هداد شنکاو مهاب میزیرب بآ (cao 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

:54 ص 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
56 ص تیلا عف

لا س 300 زا شیبات هک تسادایزردق نآ مورکو نهآ رادقم هکدهد یم ناشن رادومن نیا : خساپ
مامت رگید لا س 40 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
:56 ص 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 ار باال 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 هلا بز 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 ₌%5×3200kwh ت

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 رد . دوش 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 :61 ص 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 :61 ص 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 :62 ص تیلا عف

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

: خساپ :63 ص تیلا عف


