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   ًاهیسُ اًس.ًیَزَى ضا تِ احسطام اسحاق ًیَزَى،  ًیطٍٍاحس -1

 اًساظُ گیطی هی کٌین.ًیطٍ سٌح ًیطٍ ضاتا ٍسیلِ ای تِ ًام -2

 اسر. کیلَگطم،هقساضهازُ ی زطکیل زٌّسُ ی خسن اسر کِ ٍاحس اًساظُ گیطی آى خطم-3

 ًیطٍی هغٌاعیسی –ًیطٍی الکسطیکی   -  ًیطٍی غیط زواسی:ًیطٍی گطاًطی)خاشتِ( ظهیي      

  ًیطٍ: -4

 ّل زازى ٍکطیسى اخسام تا ًیطٍی هاّیچِ ای-هقاٍهر َّا-ًیطٍی زواسی:اغغکاک                                   

اسر کِ اظ عطف ظهیي تط زوام اخسام ٍاضز هی ضَز ٍآى ّاضا تِ عطف ذَز هی کطس.هاًٌس افسازى ًیطٍی گطاًطی ظهیي یا خاشتِ ی ظهیي ًیطٍیی -5

 تطگ زضذساى

ٌّگاهیکِ خسوی زض زسر ها قطاض زاضز،تا ضّا ضسى اظ زسر،تِ عطف خاییي سقَط هی کٌس؛ایي سقَط تِ عطف خاییي یک حطکر اسر کِ ػاهلص -6

 ی ظهیي. ًیطٍیی اسر تِ ًام ًیطٍی گطاًص یا خاشتِ

 ٍظى ،ًیطٍی گطاًطی اسر کِ اظ عطف ظهیي تط اخسام ٍاضز هی ضَز.ٍظى ّط خسن تِ هقساض خطم آى خسن ًٍیع خاشتِ ی آى هحیظ تسسگی زاضز.-7

 گطاًص یا خاشتِ زض کطاذ ٍسیاضُ ّای هرسلف تا ّن فطق زاضز.هثال خاشتِ کطُ ی هاُ-8

 
کطُ ی ظهیي هی تاضس.تٌاتطایي ٍظى یک خسن زض کطُ ی   

 تطاتط ٍظى ّواى خسن زض کطُ ی هاُ هی تاضس.6ظهیي 

 ّط چِ خسوی خطهص تیطسط تاضس یؼٌی اظ شضّاذ تیطسطی زضسر ضسُ اسر.خس ٍظًص ّن تیطسط اسر.-9

کِ زَج ضا تا خایص ضَذ هی کطز زا تاظی ضطٍع ضَز ایي زَج تط زَج ٍاضز ًوی ضس،زضٍاظُ تاًی  اگط زض یک هساتقِ ی فَزثال،خاشتِ ی ظهیي-11

 ّطگع تِ ظهیي تاظ ًوی گطر.

کیلَگطم اسر یا ٍظى  11ها زض ظًسگی ضٍظهطُ تِ خای کلوِ ی خطم اظ کلوِ ی ٍظى اسسفازُ هی کٌین.هثال هی گَیین ٍظى ایي کیسِ ی تطًح -11

 کیلَگطم اسر. 21کیلَگطم اسر یا خطم ایي کَزک  11ی کِ تایس گفسِ ضَز خطم ایي کیسِ کیلَگطم اسر ٍ...کِ اضسثاُ هی تاضس .زضحال 21ی ککَز

تاػث ضسُ اسر کِ ظهیي ٍسایط سیّاضُ ّای ذَضضیس ًیع زاضای خاشتِ هی تاضس ٍایي ًیطٍی خاشتِ -12

 قوط)هاُ(ّوگی تِ زٍض ذَضضیس تگطزًس. 161هٌظَهِ ی ضوسی ٍّوچٌیي حسٍز 

  ّای آّي ضتاسر،ًیطٍی هغٌاعیسی ًام زاضز.ًیطٍیی کِ تیي قغة -13

 (اظ ًَع ضاًطی یا زافؼِ هی تاضس.S-S(یا)N-Nًیطٍی تیي قغة ّای ّن ًام آّي ضتا)-14
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 (اظ ًَع ضتایطی یا خاشتِ هی تاضس.N-Sًیطٍی تیي قغة ّای ًاّوٌام آّي ضتا)-15

عال ًٍقطُ فلعًس ٍلی خصب آٌّطتا ًوی ضًَس.فلعّاذ هغٌاعیسی ػثاضزٌس ّوِ ی فلعّاذ ذاغیر هغٌاعیسی ًساضًسٍخصب آّي ضتا ًوی ضًَس.هثال -16

 ،ًیکل،کثالر ٍفَالزاظآّي

اظ ًیطٍی هغٌاعیسی زض تسیاضی اظ ٍسایل هثل خطثقیل ّای هغٌاعیسی زض هحلّ تاظیافر تطای خساکطزى قغؼاذ آٌّی اظ هیاى ظتالِ ّا ٍخاتِ -17

هی ضَز.ّوچٌیي اظ ًیطٍی هغٌاعیسی زض هَزَض ّای الکسطیکی)آضهیچط(ٍزض ّط ٍسیلِ ای کِ خا کطزى قغؼاذ سٌگیي آٌّی ٍفَالزی اسسفازُ 

 اًطغی الکسطیکی ضا تِ حطکسی زثسیل هی کٌس اسسفازُ ضسُ اسر.

 ًیطٍی الکسطیکی ًیع هاًٌس ًیطٍی هغٌاعیسی،ضتایطی ٍضاًطی اسر.-18

ّن ًعزیک کٌین،اظ ّن زٍض هی ضًَسهثال تا ًعزیک کطزى زٍ هیلِ ی خالسسیکی یا اگط اخساهی ضا کِ زاضای تاض الکسطیکی هطاتِ ّسسٌس ضا تِ -19

 خاضچِ ی خطوی ٍهیلِ ی ضیطِ ای کِ هالص زازُ ضسُ اًس هطاّسُ هی کٌین کِ اظ ّن زٍض هی ضًَس.

یسى خاضچِ ی خطوی ٍتازکٌک ٍیا ضاًِ اگط اخساهی ضا کِ زاضای تاض الکسطیکی غیط هطاتِ ّسسٌس ضا تِ ّن ًعزیک کٌین،تِ ّن هی چسثٌس.هثل چسث-21

 ی خالسسیکی ٍهَ.

 ًام زاضز.ًیطٍی اغغکاک ًیطٍیی کِ هاًغ ازاهِ ی حطکر خسن ضسُ ٍسطاًدام آى ضا هسَقّف هی کٌس،-21

 زاضین.یک خسن تِ اغغکاک ًیاظ  کاّص سطػریا  افعایصٍزغییط خْر)هسیط حطکر(،زغییط ضکل،زغییط خْر،هسَقّف ضسى تطای حطکر کطزى،-22

ًیطٍی اغغکاک گاّی  تطای ها هفیس حسّی الظم اسر هاًٌس:تطای ضطٍع حطکر،هسَقف ضسى،زغییط هسیط زازى یا خیچیسى ذَزضٍ زضخیچ -23

 ّا،ضٍضي کطزى کثطیر،گطُ ظزى عٌاب،تاال ضفسي اظکَُ ٍ...

ضا تِ سور ضاسر هی کطین،اغغکاک تِ سور چح ٍاگط آى ضا تِ خلَ  ًیطٍی اغغکاک،ًیطٍی ذالف خْر حطکر خسن اسر،یؼٌی ٍقسی خسوی

 تکطین اغغکاک ضٍ تِ ػقة ذَاّس تَز.

 

 

سٌگیي ضٍی ء کطیسى اضیا –غسای لَالی زض  –ًیطٍی اغغکاک گاّی  تطای ها هضطّ اسر هاًٌس:هاًغ حطکر ضٍاى ٍسطیغ ٍتا ًیطٍی کوسط  -24

 تاػث فطسَزُ ضسى آى ّا هی ضَز ٍ...اغغکاک تیي قغؼاذ هَزَض ذَزضٍ کِ -ظهیي
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 :هی زَاى تِ هَاضز ظیط اضاضُ کطز ضاُ ّای کن کطزى اغغکاکاظ-25

 سغح (  زٍ ّای تطخسسگی ٍ فطٍضفسگی تطزى تیي اظ )تطایکِ ضٍی ّن کطیسُ هی ضًَسسغَحی  غیقلی کطزىالف(غاف کطزى یا 

  ب(اسسفازُ اظ چطخ

ضَز کِ تا  هایغ یا گاظ کِ هَخة کاّص هیعاى اغغکاک تیي سغح چیعّایی هی یاخاهستِ ضکل سر ا ای هازُضٍاى ساظ :ّاساظ ضٍاى ج(اسسفازُ اظ

کٌٌس ٍ زض ًسیدِ سغَح ًاّوَاض زٍ چیعی کِ تا یکسیگط زواس زاضًس حالر  ّای سغح یک خسن ضا خط هی ساظّا فطٍضفسگی اًس. ضٍاى یکسیگط زض زواس

 زض : َّا زرر اظ یا اسسفازُهی تاضٌس ّا ّا ٍ گطیس ضٍغيساظّا اًَاع  زطیي ضٍاى ضایح .کٌٌس کاک خیسا ًوییکسیگط اغغ تاغاف ٍ ّوَاض خیسا کطزُ ٍ 

 ٍ یافسِ کاّص قغاض ٍ ضیل تیي اغغکاک ضَز، هی تاػث کاض ایي اًساظز هی فاغلِ ضیل ٍ قغاض تیي َّا اظ ای فططزُ ی زَزُ قغاضّا اًَاع اظ تؼضی

  . یاتس افعایص قغاض سطػر

 .اسر کوسط َّا تا آى زواس سغح تاضس، زط کطیسُ خسوی سغح چِ ّط : سغَح کطزى زیع ز(ًَک

ضًَس.  اًس کِ اغغالحاً تلثطیٌگ ًاهیسُ هی ّای فلعی ای اظ غلسک یا زَخی تؼضی اظ هاضیي آالذ زاضای هدوَػِ :(اسسفازُ اظ ساچوِ ٍتلثطیٌگ ٍ...ّـ

 .ّای هسحطک زضٍى هاضیي آالذ تسیاض هؤثط اسر ترصاسسفازُ اظ تلثطیٌگ زض کاّص اغغکاک تیي 

زضضٍظّای سطز ٍتطفی ٍیرثٌساى ظهسساى تطای ظیاز کطزى اغغکاک تیي السسیک ّای ذَزضٍ تا سغح تطفی یا ید ظزُ ظهیي اظ هرلَعی اظ ضي -26

 ًٍوک اسسفازُ هی کٌٌس.

قطاض زازى کٌسُ ی زضذر ظیط خسوی کِ تسیاض سٌگیي تَز ٍهی اظ  زض ظهاى ّای قسین تطای خاتِ خایی اخسام سٌگیي ٍکاّص اغغکاک -27

ذَاسسٌس حطکر زٌّس،اسسفازُ هی کطزًس.هػطیاى قسین اظ ّویي ضٍش تطای خاتِ خایی ٍتاالتطزى سٌگ ّای تعضگ تِ تاالی اّطام اسسفازُ هی 

 کطزًس.

 ًیطٍی اغغکاک ٍخَز زاضز.َّاخیوا ٍَّا ٍ   ٍآبکطسی ًیطٍی اغغکاک تطکطسی ٍَّاخیوای زضحال حطکر ًیع اثط هی گصاضز.تیي -28

زط ر هطزثِ تیطسط(تِ ّویي زلیل زضَّا ضاح811تیطسط اظ َّاسر ظیطا آب هسطاکن زط ٍفططزُ زط اظ َّا هی تاضس)زضحسٍز بًیطٍی اغغکاک زض آ-29

 اظ آب ضاُ هی ضٍین.

زطیي سغحص تلغعاًیس، زوام کاضی کِ اًدام  خؼثِ ضا ضٍی کَچکاغغکاک تِ هساحر سغح زواس تسسگی ًساضز. اگط  ًکسِ:)فقظ تطای هغالؼِ(

ّای خٌْی کِ ظیط تؼضی  کٌیس ٍلی اغغکاک یکساى اسر. تٌاتطایي السسیک زط هسوطکع هی زّیس ایي اسر کِ ٍظى آى ضا تط سغحی کَچک هی

زط فقظ ٍظى ازَهثیل ضا ضٍی سغح تیطسطی خرص  ای خْيّ کٌٌس. السسیک زط ایداز ًوی ّای تاضیک تیٌیس اغغکاکی تیطسط اظ السسیک ّا هی ازَهثیل

کاٌّس. تِ ّویي زطزیة، اغغکاک تیي ظهیي ٍ کاهیَى چْاض چطذِ یا ّدسُ چطذِ یکساى اسر!  ّا هی کٌٌس ٍ اظ گطم ضسى ٍ ساییسگی آى هی

ی  ّا زض فاغلِ کِ زؼساز چطخ آى زیگط عطف اظکٌٌس. یي زطزیة فطاض ضا تط ّط چطخ کن هیِ ازطی خرص ٍ ت زط تاض ضا زض هساحر تیص ّای تیص چطخ
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)ایي ًکسِ تِ خْر سَالی کِ یکی اظزاًص آهَظاى زض .ّا زاضز ّا زأثیط ضسیسی زض سایص السسیک زَقف ٌّگام زطهع ًیع زأثیطی ًساضز. اها زؼساز چطخ

 ضطح زازُ ضس.(،"ایداز هی ضَز یا السسیک ّای هؼوَلی؟آیا زضذَزضٍّا اسسفازُ اظالسسیک ّای خْي اغغکاک تیطسطی  ":ایي ذػَظ ػٌَاى کطزُ تَزکِ

 گفسِ هی ضَز.ًیطٍی هقاٍهر َّا ٍقسی خسوی زض َّا حطکر هی کٌس،تطآى ًیطٍی هقاٍهی ٍاضز هی ضَز کِ تِ آى -31

زاضسِ تاضس،آى ضا تِ غَضذ تطای آى کِ خسوی زض َّا تسَاًس تِ ضاحسی حطکر کٌسًٍیطٍی اغغکاک ًٍیطٍی هقاٍهر َّا کوسطیي اثط ضا تط آى -31

طٍزیٌاهیک، خسوی اسر کِ ضکل کطیسُ ٍ زضاظ زاضز ٍ زض ًسیدِ َّا تِ آساًی اظ سغَح یخسن آ یک اُضیة ٍزضاظ ٍکطیسُ)آیطٍزیٌاهیک(هی ساظًس.

طٍزیٌاهیک یساهی کِ آکٌس. تطذَضزاضی اظ چٌیي ضکلی، یؼٌی آًکِ زأثیط هقاٍهر َّا تط ضٍی آى ًاچیع ٍ حساقل ذَاّس تَز. اخ آى ػثَض هی

ای غاف ٍ زم کطیسُ ٍ  ای گطز ٍ تسًِ هثالً یک َّاخیوای خر، زهاغِ .ّا ًیع کطیسُ ٍ ًَک زیع اسر ّسسٌس، ضکل غاف ٍ گطز زاضًس ٍ قسور ػقة آى

 ذَزضٍی هساتقِ ای،َّاخیوا هَضک ّا ٍ...تِ ایي ضکل ساذسِ هی ضًَس. .ًَک زیع زاضز

 هطعَب تیطسط اظ َّای ذطک اسر.زض َّای ًیطٍی هقاٍهر َّا -32

ٍلی چَى ّوِ ی هایؼاذ فططزگی  زض هایؼاذ ًیع ًَػی هقاٍهر ٍخَز زاضز کِ تط اخسام زض حال حطکر زض آى ّا زأثیط هی گصاضز-33

تِ ًام هَلکَل زطکیل  هایؼاذ ًیع ّواًٌس َّا اظ شضاذ تسیاض کَچکی هسفاٍزی تط اخسام ٍاضز هی کٌٌس.ٍزطاکن)چگالی(هسفاٍزی زاضًس،ًیطٍی هقاٍهر 

کٌس، تایس ایي شضاذ ضا کٌاض تعًس ٍ خیص تطٍز. اظ عطف زیگط، شضاذ هایغ ًیع تط آى خسن ًیطٍ ٍاضز  اًس، ٍقسی یک خسن زضٍى هایؼی حطکر هی ضسُ

ًیس هقاٍهر آب ضا احساس کٌیس. زَا کٌیس هی کٌٌس. هثالً ٍقسی ضوا زض اسسرط ضٌا هی کٌٌس زا هاًغ حطکر آى ضًَس ٍ زض ًسیدِ هقاٍهر ایداز هی هی

ّای َّا ّسسٌس، یؼٌی   زط اظ هَلکَل ّای آب چگال زط ّسسٌس ٍ زض ًسیدِ هَلکَل ی تا شضاذ َّا تِ هطازة هسطاکن ی آب زض هقایسِ شضاذ زطکیل زٌّسُ

 .هیعاى هقاٍهر آب ذیلی ظیاززط اظ هقاٍهر َّا اسر

ین،هی تیٌین سطیغ زط اظ کاغصی کِ هچالِ ًطسُ،سقَط هی کٌس؛ظیطا اثط هقاٍهر َّا تط ضٍی کاغص اگط کاغصی ضا هچالِ کطزُ ٍاظ اضزفاػی ضّا کٌ-34

 هچالِ ضسُ کن زط اسر.

 غص تِ سور تاال هی آیس.اضا زض زسر تگیطین ٍتا گطفسي سطَاض یا تا فَذ کطزى زٌس ضٍی کاغص،هطاّسُ هی کٌین کِ کA4اگط یک کاغص -35

 کاغص حطکر هی کٌس، فطاض َّای ضٍی کاغص کن ضسُ ٍَّای ظیط کاغصتط کاغص فطاض آٍضزُ ٍآى ضا تِ تاال ُّل هی زّس.ٍقسی َّا تا سطػر اظ ضٍی 
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 چٌس فؼالیر آظهایطی زیگط:-36

 یک تطگِ کاغص-زٍ ػسز تازکٌک -زٍ ػسز کساب :ٍسایل هَضز ًیاظ 

 :زسسَض کاض

   .اظ ّن قطاض زّیس ساًسی هسط 12زا  11زٍ کساب ضا تِ فاغلِ   -1

 .یک تطگِ کاغص ضا ضٍی زٍ کساب قطاض زّیس تِ عَضی کِ فضای ذالی هیاى زٍ کساب ضا تدَضاًس-2

 .تیي زٍ کساب)فضای ذالی ظیط کاغص ( ضا فَذ کٌیس  -3

   چِ ازفاقی هی افسس؟-4

 .کاغص تِ هیاى زٍ کساب فطٍ هی ضٍز  خاسد:

 .آٍیعاى کٌیسزٍ تازکٌک ضا تِ فاغلِ کن اظ ّن -1

 .تیي زٍ تازکٌک تسهیس  -2

 چِ ازفاقی هی افسس؟  -3

  کطزُ ٍتِ ّن ًعزیک هی ضًَس.زٍ تازکٌک تِ سور یکسیگط حطکر   خاسد:

 :ًسیدِ

کاغص تِ خس فطاض َّای ظیط کاغص کوسط اظ تاالی کاغص اسر ٍ   .ٍقسی ضوا فَذ هی کٌیس تاػث خاتِ خایی َّا هی ضَیس ٍ فطاض َّا ضا کاّص هی زّیس

 .ازکٌک کوسط اظ اعطاف زٍ تازکٌک هی ضَز ٍ تِ ّن ًعزیک هی ضًَستتِ ّویي زطزیة فطاض َّای تیي زٍ  .خاییي فطٍ هی ضٍز

اظ ضٍی تال ّا ػثَض هی کٌس  تِ سطػرضکل ذاظ تال ّای َّاخیوا سثة هی ضَز ٍقسی کِ َّاخیوا ضٍی تاًس تا سطػر حطکر هی کٌس، َّا-37

  ض آٍضزُ ٍَّاخیوا ضا اظ ظهیي تلٌس هی کٌس.ٍَّای ظیط تال فطا
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زض ضٍظّای عَفاًی، َّا تا سطػر ظیاز اظ تاالی سقف  سقف ضیطٍاًی ذاًِ ّا زض ضٍظّایی کِ تاز ضسیس هی ٍظز تِ ّویي ػلّر اسر.کٌسُ ضسى -38

ضَز ٍ اگط سقف اظ  ًیطٍی ضٍتِ تاالیی تِ سقف هیکٌس، زض ًسیدِ فطاض َّا زض تاالی سقف کن ضسُ ٍ فطاض َّای زاذل ساذسواى سثة  ػثَض هی

 .اسسحکام الظم تطذَضزاض ًثاضس، هوکي اسر کٌسُ ضَز

 )ساذسي َّاخیوای کاغصی(کٌس؟ هی خطٍاظ َّاخیوا چگًَِ-39

  A4یک ٍضق کاغص :هَاز ٍ ٍسایل الظم 

 :آظهایص 

 .گَضِ ّای تاالی کاغص ضا تِ عطف هطکع عَضی زا کٌیس کِ تِ یکسیگط تطسٌس .کٌیسٍضق کاغص ضا تاظ  .ٍضق کاغص ضا زض ضاسسای عَل اظ ٍسظ زا کٌیس

هدسزا گَضِ ّای زا ضسُ زض هطحلِ قثل ضا تِ  .کِ تِ یکسیگط تطسٌس سدس زا تعًیس عَضیگَضِ ّای زا ضسُ ضا زٍتاضُ تِ عطف هطکع کاغص تیاٍضیس 

 .ظ ٍ زض ضاسسای عَل زض خْر ػکس زاّای گَضِ ّا زا تعًیسحاال کاغص ضا اظ ٍس .عطف هطکع کاغص تیاٍضیس ٍ زا تعًیس

  .تالْا ضا تاال تثطیس ٍ تسًِ آى ضا ًگْساضیس ٍ خطزاب کٌیس

  .َّاخیوای کاغصی زض َّا خطٍاظ هی کٌس هطاّسُ:

 :ًسایح آظهایص 

  .آٍضز ظ زض هیی ضَز کِ کاغص ضا تِ خطٍااذسالف فطاض َّا زض ظیط ٍضق کاغص ٍ زض ضٍی آى سثة ایداز ًیطٍیی ه

ی کِ َّای تا یًیطٍ تطًَلیضکل تالْا سثة هی ضَز َّا تا سطػر ظیاززطی زض ضٍی تالْا حطکر کٌس. تٌاتط اغل 

تالْا ٍاضز هی کٌس کوسط اظ ًیطٍیی اسر کِ َّای کن سطػر ظیط تالْا تط آى ٍاضز هی کٌس. تٌاتطیي تِ ػلر ایٌکِ فطاض ٍاضز اظ  ضٍیسطػر ظیاز تط

  .عطف َّا تط ظیط تالْا تیطسط اظ ضٍی تالْاسر َّاخیوای کاغصی زض َّاخیوا کاغصی زض َّا خطٍاظ هی کٌس

ًیطٍی ط ًیطٍی خاشتِ ی ظهیي ًٍیطٍی هقاٍهر َّا،ًیطٍی ضٍتِ تاالیی ًیع ٍاضز هی ضَز کِ تِ آى تِ َّاخیوایی کِ زض حال حطکر اسر ػالٍُ ت-41

 گفسِ هی ضَز.تاالتطی 

 ًیطٍی تاالتطی-1

 ًیطٍی ضاًص-2

 ًیطٍی خاشتِ ی ظهیي)ٍظى(-3

 ًیطٍی هقاٍهر َّا-4
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 خطسص

 . کٌیس هطرع  × ػالهر تا ضا زضسر گعیٌِ ( الف

 ؟ است ًیطٍي چِ ، ضَز هی ظهیي ضٍي تاضاى ّاي لغطُ فطٍز سثة وِ ًیطٍیی (1

 ظهیي گطاًص ز(                            □ اصغىان ج(                              □ گاُ تىیِ ب(                         □ هغٌاعیسی الف(

 ؟ ضَز هی واض ایي سثة ًیطٍیی چِ آیس هی پاییي ضیثساض سغح ضٍي اظ خسوی ٍلتی(2

 اصغىان ًیطٍي ز(                       □ ٍظى ًیطٍي ج(                   □ گاُ تىیِ ًیطٍيب(                      □ َّا هماٍهت ًیطٍي الف(

 ؟ است تواسی ًیطٍّاي خعء ظیط ًیطٍّاي اظ یه وسام(3

 □الىتطیىیز(                     □   ظهیي گطاًصج(                             □ هغٌاعیسیب(                                  □ َّا هماٍهتالف(

 ؟ تایستین ها وِ ضَز هی سثة ًیطٍیی چِ گیطین هی ضا زٍچطذِ تطهع ها وِ ٍلتی(4

 □اصغىان ز(                              □ گاُ تىیِ ج(                              □ هغٌاعیسی ب(                               □ ظهیي گطاًص الف(

 . زاضز ًام ...................................... ًیطٍي ضَز هی اخسام حطوت تاػث ضتا آّي زض وِ ًیطٍیی(5

 □گطاًص ز(                                □ الىتطیىی ج(                             □ هغٌاعیسیب(                        □   اي ّستِ ًیطٍي الف(

 ؟ ضَز هی ًاهیسُ چِ وٌس هی ٍاضز خسن یه تِ ظهیي وِ اي خاشتِ ًیطٍي(6

 □اصغىانز(                                          □  ٍظى ج(                                     □ خطم ب(                                    □ هغٌاعیسی الف(

 ؟ وٌس هی ٍاضز ًیطٍ آى تط خسن حطوت تطذالف ظیط ًیطٍّاي اظ یه وسام(7

 □ٍظى ز(                             □ ظهیي گطاًص ج(                          □ َّا هماٍهت ب(                                  □ هغٌاعیسی الف(

 ؟ است ضسُ ٍاضز خسن تط تواسی ًیطٍي ظیط هَاضز اظ یه وسام زض(8

 □ظهیي ضٍي آسواى اظ تاضاى ٍ تطف ضیعش ب(                             □ آٌّطتا تا تاظیافتی یآٌّ ّاي ظتالِ وطزى خوغ الف(

 واغص ذطزُ خصب ٍ هَّا تِ ضاًِ وطیسى ز(                                                                              □ ووس زضب وطزى تاظ ج( 

 ؟ وٌٌس واضهی ًیطٍیی چِ تَسظ ًواّا لثلِ ٍ ًوا لثلِ(9

 ظهیي گطاًص ز(                                          □ اي ّستِ ج(                                □ الىتطیىی ب(                             □  هغٌاعیسیالف(

 . وٌس پطٍاظ تَاًس هی ٍ وٌس هی غلثِ ............................. ًیطٍي تط ............................. ًیطٍي تَسظ َّاپیوا (11
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 □ٍظى - گاُ تىیِ ًیطٍي ز(            □ اصغىان ًیطٍي - ٍظى ًیطٍي ج(          □ظهیي گطاًص - تطًسُ تاال ب(         □ َّا هماٍهت ًیطٍي - ظهیي گطاًص الف(

 . زّیس قطاض هٌاسة ّای کلوِ ذالی خاّای زض ( ب

 . آیس هی ها ووه تِ ..................................... ًیطٍي ، تایستین ٍ تگیطین تطهع اتَهثیل تا ذَاّین هی ها وِ ٌّگاهی (1

 یاتس هی واّص چتطتاظ سمَط سطػت ٍ ضتاب ًتیدِ زض ٍ یاتس هی افعایص ............................. ًیطٍي چتط، تاظضسى تا(2

 . است ...................................... ًیطٍي تط َّاپیوا ي غلثِ ًتیدِ ، ظهیي ضٍي اظ َّاپیوا ضسى تلٌس(3

 . وٌٌس هی ................................ ضا یىسیگط(زٍلغة ّوٌام آّي ضتا 4

 .وٌٌس هی ............................... ضا یىسیگط(زٍ لغة غیطّوٌام آّي ضتا 5

 . زاضز تستگی ظهیي اظ آى ي فاصلِ ّوچٌیي ٍ هازُ ......................... تِ ٍظى ًیطٍي(6

 . وٌس هی ووه ها تِ یرچال زضب ضسى تستِ زض ............................... ًیطٍي(7

 .وٌٌس هی چطخ ظًدیط تِ هدْع ضا ذَز ّاي الستیه ............................... ًیطٍي افعایص تطاي یرثٌساى ٍ تطفی ضٍظّاي زض ضاًٌسگاى(8

  هطرّع کٌیس.ًازضسر ضا  ٍ  زضسر ّای  خولِ ( ج

 . زّس هی واّص ضا ًیطٍ همساض وِ است هاضیٌی چطذِ زٍ (1

 . ّستٌس هرالف خْت زض ٍ اًساظُ ّن ٍاوٌص ٍ وٌص ًیطٍّاي (2

 وٌس هی ٍاضز ظهیي تِ خسن وِ است ًیطٍیی اظ تیطتط وٌس هی ٍاضز خسن تِ ظهیي وِ اصغىاوی ًیطٍي همساض (3

 . ضَز هی ٍاضز اخسام ي ّوِ ٍ ها تِ ظهیي عطف اظ وِ است ًیطٍي یؼٌی ٍظى (4

 . است ظیاز اصغىان وِ است زضَاض زلیل ایي تِ ظزُ ید وِ ظهیٌی ٍ تطف ضٍي ضفتي ضاُ (5

 . تَز لَیتطذَاّس آى هغٌاعیسی ًیطٍي ، تاضس تط ضؼیف ضتا آّي ّطچِ (6

 . وٌس هی ٍاضز ًیطٍ آى تط ، خسن حطوت خْت ذالف تط َّا هماٍت ًیطٍي (7

 . وٌس هی هماٍهت ووتط یافتي ضتاب تطاتط زض تاضس تط سٌگیي خسن ّطچِ ًیَتي زٍم لاًَى عثك (8

 . وٌٌس واضهی الىتطیىی ًیطٍي تَسظ ًواّا لثلِ ٍ ًوا لغة (9

 . وٌٌس هی گیطي اًساظُ ضا اخسام ٍظى ، ًیطٍسٌح تا ٍ خطم تطاظٍ ووه تِ (11
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 . زّیس کَزاُ خاسد ظیط ّای خطسص تِز(

      ؟ چطذٌس هی ذَضضیس زٍض تِ ًیطٍیی چِ اثط تط ضوسی ي هٌظَهِ زیگط ي سیّاضُ ّفت ٍ ظهیي (1

  ایستس؟ هی تاالذطُ هستی اظ پس خسن ّا، حالت ي ّوِ زض چطا ضوا ًظط (ت2ِ

  ضَز؟ هی هتَلف تط سطیغ خسن حالت وسام (زض3

  ؟ ًطَز هتَلف آى ضٍي تط ضسُ ضّا خسن وِ زاضز ٍخَز سغحی (آیا4

  ؟ زاضز ًام چِ ضٍز هی واض تِ یرچال زضب تستي تطاي وِ (ًیطٍیی5

  ؟ است ضسُ چیعي چِ زاضاي خسن هؼتمسًس زاًطوٌساى وٌس تغییط خسن یه سطػت (ٍلتی6

  ؟ است هطىل ظزُ ید ٍ تطفی ظهیي ضٍي ضفتي ضاُ (چطا7

 . زّیس کاهل خاسد ظیط ّای سَال تِ ( ّـ

 تعًیس. هثال ًوًَِ زٍ چیست تواسی ًیطٍّاي (1

 تعًیس. هثال ًوًَِ زٍ چیست غیطتواسی ًیطٍّاي(2

 ؟ وٌس هی پیسا خطیاى ظهیي سوت تِ تالفاصلِ آب ، وٌین هی تاظ ضا آب ضیط ٍلتی چطا(3

 .تعًیس هثال ؟ چیست ظهیي گطاًطی ًیطٍي(4

 تیفتس؟ است هوىي ّایی اتّفاق چِ ضوا ًظط تِ. ًطَز ٍاضز ظهیي ي خاشتِ ، فَتثال ي هساتمِ ظهیي زض اگط(5

 . وٌیس تیاى ضا آى گیطي اًساظُ ٍاحس ٍ تٌَیسیس ضا خطم تؼطیف(6 

 .  وٌیس تیاى ضا آى گیطي اًساظُ ٍاحس ٍ تٌَیسیس ضا ٍظى تؼطیف(7

 .سوٌی تؼطیف ضا هغٌاعیسی ًیطٍي(8 

 ؟ ضَز هی استفازُ فلعي ّاي ظتالِ تاظیافت زض گًَِچ ضتا آّي اظ(9

 ؟ ضَز هی استفازُ ودا زض ( ّا ضتا آّي ) هغٌاعیسی ًیطٍي اظ(11

 ؟ ضًَس هی ضتا آّي خصب فلعات اظ یه وسام (11

 . تعًیس هثال ٍ وٌیس تؼطیف ضا الىتطیىی تاض ًیطٍي (12
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 ؟ چیست اصغىان ًیطٍي(13

 . وٌیس تیاى ضا اصغىان وطزى ون ّاي ضاُ (14

 ؟ گیطز هی ضا ها واض سطػت خلَي ٍ است هضط ودا زض اصغىان ًیطٍي(15

 ؟ آیس هی ها ووه تِ ٍ است هفیس ودا زض اصغىان ًیطٍي(16

 ؟ وٌس هی اثط وٌٌس هی ضٌا آب زاذل وِ وساًی ٍ وطتی تط اصغىان ًیطٍي آیا(17

 ؟ وٌس هی اثط ًیع وٌٌس هی پطٍاظ َّا زض وِ پطًسگاًی ٍ َّاپیوا تط اصغىان ًیطٍي آیا (18

 ؟ افتاز هی اتفالی چِ ًساضت ٍخَز اصغىان ًیطٍي اگط(19

 چطا؟ ؟ تط ون یا است تْتط تاضس تط تیص اصغىان ًیطٍي ظیط، ّاي تالیّفؼّ اظ ّطیه زض تٌَیسیس اذتصاض عَض تِ(21

  :اتومبیل کردن ترمس هنگام (الف

  : کوه از رفتن باال (ب

  : برف یا یخ روي اسکی (پ

  : طناب زدن گره (ت

  : دنده چرخ و زنجیر مثالً دوچرخه، اجساي بین اصطکاك (ث

  : سنگین جسم یک دادن هل هنگام (ج

 وٌس؟ عی ضا تطي تیص هسافت ظهیي ضٍي تاظ اسىیت یه هثال تا تاضس فطاّن ضطایغی چِ تایس ضوا ًظط تِ(21

  ؟ ضَز هی ٍاضز خسن تط ًیطٍّایی چِ وطین هی سغحی ضٍي ضا خسوی ٍلتی (22 

   . وٌیس تؼطیف ضاَّا  هماٍهت ًیطٍي(23

 ؟ زاضز ووتطي اثط ٍسایلی چِ تط َّا هماٍهت ًیطٍي(24

  ؟ است یىی َّا ٍ آب ًَع ّوِ زض َّا هماٍهت ًیطٍي آیا(25

 ضسُ اًدام ّاي آظهایص تطاساس ضا اتّفاق ایي تَاًیس هی آیا .است ظیاز ضَز، وٌسُ لسیوی ّاي ذاًِ ضیطٍاًی سمف وِ ایي اهىاى عَفاًی ضٍظّاي زض(26

 .زّیس تَضیح
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 ؟ تسٌّس ازاهِ ذَز حطوت تِ ٍ تواًٌس ثاتت آسواى زض تَاًٌس هی ًیطٍّایی چِ اثط زض َّاپیواّا (27

 ّا آظهایص تِ هطتَط ّاي سَال

  55صفحِ وٌیس آظهایص

 اٍل ضتاي آّي تا وِ آى تسٍى ضا زیگط ضتاي آّي .زّیس لطاض اي استَاًِ هساز ػسز چٌس ضٍي ضا ضتاّا آّي اظ یىی .وٌیس ِتْیّ هطاتِ ضتاي آّي لغؼِ زٍ

 ؟ افتس هی اتّفالی چِ . وٌیس ًعزیه آى تِ غیطّوٌام لغة عطف اظ زیگط تاض ٍ ّوٌام لغة عطف اظ تاض یه وٌس، پیسا تواس

 وطیسى؟ یا ضَز هی زازى ّل تاػث ضتا آّي ایي

  56صفحِ وٌیس آظهایص

 هالص تاضٌس، ذطه ٍ تویع وِ سط هَّاي یا ٍ پطوی ي پاضچِ تِ ضا هیلِ زٍ ّط سط وٌیس تْیِ (پالستیىی ذَزواض ػسز زٍ هثالً)پالستیىی ي هیلِ زٍ

 افتس؟ هی اتّفالی چِ .وٌیس ًعزیه ضسُ، آٍیعاى ي هیلِ سط تِ ضا ضسُ زازُ هالص وِ زیگط ي هیلِ سط .وٌیس آٍیعاى هیعي اظ ضا زاض ًد ي هیلِ .زّیس

  57صفحِ وٌیس آظهایص

 یه هاًٌس خسوی .زّیس لطاض چٌسوتاب ضٍي سطاهیىی، سغح یه هاًٌس صاف سغحی زض ٍ وٌیس تْیِ هتط ساًتی 41 تمطیثی عَل تِ صاف اي ترتِ

 ایستس؟ هی صاف سغح ضٍي هسافتی چِ عی اظ پس خسن وٌیس، ضّا ترتِ تاالي اظ ضا للوی تاتطي

 ایستس؟ هی هسافتی چِ عی اظ پس خسن تاض ایي .وٌیس تىطاض هَوت هاًٌس پطظزاضي سغح ضٍي ضا آظهایص ایي زیگط تاض

 افتس؟ هی اتّفالی چِ ضَز اًدام ید ضٍي اگط افتس؟ هی اتّفالی چِ زّین، اًدام ذاوی ًاّوَاض سغح ضٍي ضا آظهایص اگط

   وٌس؟ عی ضا تطي تیص هسافت خسن تا تاضس فطاّن ضطایغی چِ تایس ضوا ًظط تِ

  ضَز؟ هی هتَلّف تط سطیغ خسن حالت وسام زض

  ایستس؟ هی تاالذطُ تیهسّ اظ پس خسن ّا، حالت ي ّوِ زض چطا ضوا ًظط تِ

  59صفحِ وٌیس آظهایص

 وَچه وتاب چٌس زازى لطاض تا تَاًیس هی ضا آظهایص ایي .ٍازاضیس حطوت تِ ضا آى وص یه ووه تِ وٌیس سؼی ٍ زّیس لطاض هیع ضٍي ضا تعضي وتاب یه

 زض .زضآٍضیس حطوت تِ وص ّواى ووه تِ ضا وتاب وٌیس سؼی زٍتاضُ ٍ زّیس لطاض وتاب ظیط ضا ضىل اي استَاًِ هساز چٌس حال .زّیس اًدام ًیع ّن، ضٍي

   ضَز؟ هی وطیسُ تط ون وص ٍ است تط ضاحت وتاب زازى حطوت حالت وسام

 وٌس؟ خا خاتِ ضا سٌگیي هسافطتی چوساى یه تَاًس هی آهَظ زاًص یه چگًَِ زّیس تَضیح

  61صفحِ وٌیس آظهایص
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 حطوت وٌسضسى سثة ًیطٍیی چِ افتس؟ هی اتّفالی چِ .زّیس حطوت ظیاز سطػت تا تطزاضتِ، ضا واغص ي تطگِ یه ،وتاب( 61)ضىل صفحِ ضىل ّواًٌس

 هی واغص ضسى ذن ٍ

  ضَز؟

 ؟ افتس هی اتّفالی چِ .وٌیس فَت ّا تازوٌه ٍسظ تِ ذَزواض ي لَلِ یه تا یا ٍ هستمین عَض تِ ٍ تیاٍیعیس وص ذظ یه اظ ضىل ّواًٌس ضا تازوٌه زٍ

    افتس؟ هی اتّفالی چِ وٌیس، فَت لثل ي زفؼِ اظ تط سطیغ اگط

 هی اتّفالی چِ .وٌیس فَت ٍ زازُ لطاض وتاب هیاى ضا آى عطف یه ّواًٌسضىل ٍ تثطیس واغص ٍضق اظ ضا هتط ساًتی 4 تمطیثی ػطض تِ واغصي ًَاض یه

    افتس؟

                                                                       افتس؟ هی اتّفالی چِ تگصضز، واغص ضٍي اظ تطي تیص سطػت تا َّا ٍ وٌیس فَت لثل ي زفؼِ اظ سطیؼتط اگط

 

                                                                                **************************** 

 خایاى


