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ژی رنا عبانم مهن لصف
ص88و89: تیلا عف

دصرد 85. فل : خساپ
ثعاب یلیسف یاه تخوس فرصم و شی پاال و جارختسا زا یشان بآ و کاخ ، اوه یگدولآ ب.

. دوش یم تسیز طیحم یدوبان و یگدولآ و نادنورهش زا یدایز دادعت ندرم و ندش رامیب
ات دنربب یرتشیب هرهب یا هتسه ژی رنا و دیشروخ رون و بآ ، داب دننام رگید یاه ژی رنا زا پ.

. دنهد شهاک ار یاه یگدولآ نازیم
. ناریا . نیچ . نپا .ژ دنه . سیلگنا . ایلا تیا . هسنارف . هیسور . اکیرمآ ت.

ص89: تیلا عف
نآ یشبنج ژی رنا هک دوش یم راخب و دیآ یم شوج هب گید بآ ، تخوس نتخوس رثا رد : خساپ

یم ار روتارن ژ مه نیبروت و دناخ رچب ار نیب روت دوخ ریسم رد ناوت یم و تسا دایز رایسب
هب ندش درس و ناعیم زا سپ هدناخرچ ار نیبروت هک یراخب و دنک یم دیلوت قرب روتارن ،ژ دناخرچ

لباق هک تسا نیا نآ یایازم زا دوش یریگولج نآ یامرگ و بآ الف تا زا ات ددرگ یم رب راخب گید
هک تسا نیا نآ بیاعم زا تسا دایز نآ ژی رنا و دوش یم لیدبت یناسآ هب و تسا ندرک هریخذ

. تسا ندش مامت لا ح رد و دراد یدایز یگدولآ
ص90: تیلا عف

دنکیمن هدولآ ار اوه تسا هدش هریخذ یا هتسه تخوس رد یدایز رایسب ژی رنا : نآ یایازم زا : خساپ
. دوش یم یلیسف یاهتخوس فرصم شهاک بجوم و

و نردم رایسب تازیهجت هب زاین ویتکا ویدار داوم هلیسو هب طیحم یگدولآ رطخ : نآ بیاعم زا
یتخس و هدیچیپ لح ارم رگید یاه ژی رنا هب لیدبت یارب یا هتسه یاه هلا بز دیلوت تمیق نارگ

دراد
ص91: تیلا عف

. تسا هدش ربارب 6/5 دودح . فلا : خساپ
فرصم شهاک ثعاب و تسا ناگیار و کاپ ریذپ دیدجت یاه ژی رنا زا هدافتسا هک نیا یارب ب.
یگدولآ زا لصاح یاه یرامیب . دوش یم کاخ و بآ اوه یگد ولآ شهاک و یلیسف یاه تخوس

. یقورع و یبلق و یسفنت یاه یرامیب لثم دبای یم شهاک یلیسف یاهتخوس

:92 صدینک رکف
رت مک ناتس مز رد و تسا نامسآ رد رتشیب دیشروخ ناتسبات یاه زور رد ینابایب قطانم رد : خساپ

دنلب رد دشاب یم هفرص هب هنیمز نیا رد یراذگ هی امرس و یدیشروخ ژی رنا زا هدافتسا نیاربانب
نیگنایم روط هب و تعاس 10 دودح هام ید و رذآ رد و تعاس 14 دودح لا س یاه زور نیرت

یربا لا س یاهزور رتشیب اوه هک یقطانم رد اما تسا نامسآ رد دیشروخ لا س لک رد تعاس 12
. تسین هفرص هب تسا

:93 صدینک رکف
یاوه دوش یم مرگ نیمز حطس دیشروخ رون شبات رثا رد نوچ تسا تسرد هلمج نیا هلب : خساپ

دریگیم ار نآ یاج درس یاوه و دور یم باال تمس هب هدرک دروخرب نیمز به نیمز حطس کیدزن
. تسا دیشروخ رون زا داب ژی رنا اشنم سپ تسا داب نامه در س و مرگ یاوه ییاج هباج نیا



ص93: تیلا عف
MW2000÷MW2=1000 یداب نیبروت . فلا : خساپ

زا و دوش یم ناگدنرپ تکرح رد الل تخا و تعیبط رهاظ ندروخ مه هب و ندش غولش بجوم ب.
. دراد تیلا عف داب شزو نامز رد طقف و تسا نآ ندوبن یگشیمه نآ گرزب بیاعم

:97 صاه نیرمت و اه شسرپ
دم و رذج ، بآ ، داب ژی رنا لثم دنوش یم داجیا هرابود ریذپ دیدجت عبانم توافت نیرت مهم س1:

لا س اه نویلیم هب ندش داجیا هرابود یارب ریذپان دیدجت عبانم اما دیشروخ و نیمز یامرگ ، ایرد
گنس لا غذ ، زاگ ، تفن نداعم لثم . دنراد زاین تقو

( یشنارگ ) لسناتپ . فلا س2:
یکیناکم یشبنج ژی رنا ب.

لیدبت یکیرتکلا ژی رنا هب ار یکیناکم یشبنج ژی رنا روتارن ژ و یکیناکم یشبنج ژی رنا نیبروت پ.
. دنک یم

بآ هخرچو هدش لیدبت یکیرتک لا ژی رنا هب روتارن ژ طسوت دس تشپ بآ لسناتپ ژی رنا نوچ ت.
. تسا هدش داجیا هرابود دس تشپ بآ لیسناتپ ژی رنا سپ دوش یم بآ ددجم ندش عمج بجوم

و دور یم تسد باال هچایرد هب بآ و دزادنا یم راک هب ار پمپ یفاضا یکیرتکلا ژی رنا . فلا س3:
لیدبت هدش هریخذ ژی رنا هب شور نیا هب یکیرتکلا ژی رنا و هدش داجیا یشنارگ لیسناتپ ژی رنا

. دور یمن رده و دوش یم
یشبنج ژی رن ا هب ندش یراج ماگنه تسد باال هچایرد بآ یشنارگ لیسناتپ ژی رنا تلا ح نیارد ب.

یکیرتکلا ژی رنا و دناخرچ یم مه ار روتارن ژ و دخرچ یم نیبروت و دوش یم لیدبت یکیناکم
. دوش یم فرصم زاین عقوم رد یفاضا یکیرتکلا ژی رنا شور نیا اب دوش یم دیلوت

بآ ژی رنا .4 بوچ ییایمیش ژی رنا .3 داب یشبنج ژی رنا .2 دیشروخ یشبات ژی رنا .1. فلا س4:
دم و رذج ژی رنا .5 یراج

یرامیب بجوم و درادن یگدولآ تسا هزیکاپ و ناگیار : دیشروخ رون و یراج بآ ، داب یایازم ب.
. دوش یمن تسیز طیحم بیرخت و ناسنا

. دنتسین سرتسد رد هشیمه : اه نآ بیاعم

رت نازرا ، بوچ و گنس لا غذ ، تفن زا رتمک یگدولآ . فلا س5:

یاه یرامیب دوش یم نیمز ندش مرگ بجوم و دوش یم یا هناخلگ یاه زاگ شیازفا ثعاب ب.
. دراد هنیزه نآ لا قتنا و دهد یم شیازفا ار یقورع و یبلق ، یسفنت


