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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



:63 ص دینک رکف
میور یم هنکفا طورخم نییاپ هب هچ ره و گرزب ( فلا ) هطقن رد تارذ هزادنا : هنکفا طورخم

تشرد تارذ رگید و هدش مک نآ ژی رنا 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 (ب) رت

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

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

رتم 1/5= دور قمع
30= 2× 15= دور m3یبِد

s
m
s

m2

:64 ص 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 و اه یهام ، ناگدنرپ ، ناهایگ نتفر نیب زا ب)
اه ناسنا دوخ هب بیسآ و یندیماشآ بآ یگدولآ

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

ناتسلگرزخ / ناردنزام / الن مانیگ هب یمیدق یایرد هدنامیقاب
سیتت

یبرغهیمورا / یقرش زاناجیابرذآ یتمسق یاه یگتسکش
هرک گنس



الن بس ناشفشتآلیبدراهچایرد هناهد

ردصیلع ریزنادمهراغ بآ حطس ندوب رت باال
راغ فک زا ینیمز

:66 ص دینک شیامزآ
ود و 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 و اه شسرپ

رگا دوب دهاوخ فرب تروص هب شراب دسرب رتمک ای هب بوطرم یاوه یامد رگا س1: 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 رد . دوب دهاوخ گرگت تروص هب شراب

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

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

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

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

. تسا راشبآ نامه
دراد یدایز ژی رنا بآ نوچ تسا میقتسم دور ریسم تاعافترا رد ینعی (A) هقطنم رد س7: خساپ

نیمز دناوت یم طقف و درادن یدایز ژی رنا دور ، ندوب راومه لیلد هب تشد ینعی (B) هقطنم رد و
. دیآ یم رد چیپرام تروص هب نآ ریسم هجیتن رد . دنک 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 / الن مانیگ هب یمیدق یایرد هدنامیقاب
سیتت



الن بس ناشفشتآلیبدراهچایرد هناهد

یبرغهیمورا زاناجیابرذآ یتمسق یاه یگتسکش
نیمز

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

6 لصف نایاپ


