
1400/10/08: خیرات
هقیقد 70: نامز

1400-1401: یلیصحت سلا
هام) (ید لوا : تبون
یهاپس نیدلا :صالح ریبد

یلا عت همساب
شرورپ و شزومآ ترازو

ناتسرهم ناتسرهش شرورپ و شزومآ
ناروآ مان یتلود هنومن هاگشزومآ

مود هطسوتم عطقم

: یگداوناخ ومان مان
ردپ: مان
مهد : هیاپ

یبرجت مولع : هتشر
1 کیزیف : سرد

هرمنوساالتفیدر

۱: دینک فیرعت ار ریز میهافم

یزاس لدم ( فلا

یلا ب)گچ

نیرولب دماج پ)

یحطس ششک ت)

۴.۰

۲. دینک نایب ار یرادرب تیمک و یا هدرن ۱.۰تیمک

۳. دیسیونب یملع یراذگدامن تروص ۱۰۰۲۳ارهب ددع ۰.۰۰۰۰۰۲۵و یراشعا یاه ۱.۰ددع

درک؟۴ یریگ هزادنا هناخزپشآ یوزارت کی اب ناوت یم هنوگچ ار سدع کی ۰.۵مرج

زا۵ یا هعطق مرج . تسا نیمز یور هدش تفای داوم نیرت لا گچ زا یکی میمسُا زلف
؟ تسا مرگولیک دنچ ،۲۳cm³ مجح هب هدام نیا

۱.۰

؟۶ دیروآ تسدب ار ریز یاه لکش یریگ هزادنا تقد و ۰.۱اطخ
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؟۷ دیهد ماجنا ار ریز یاهاکی ۰.۲لیدبت

۸. دینک لماک ریز یاه هلمج اررد خیلا یاج

. تسا ............... نییوم هلول رد هویج حطس ( فلا

. مییوگ یم ............... دنک لا غشا ار اضف هک یزیچ ره ب)هب

. تسا اه،............... یروانف اهو یسدنهم یمامت ساسا و هیاپ پ)

. دنمان یم ار............... دیامیپ یم ردخال سلا کی تدم رد رون هک ار یتفاسم ت)

۲.۰

۹. دینک صخشم ار ریز یاه هلمج ندوب تسردان و تسرد

یمن رییغت شوختسد و دنتسه ربتعم هراومه نامز لوط رد یکیزیف یاه هیرظن اهو لدم ( فلا
. دنوش

. دهد یم خر اهزاگ اهو عیام رد شخپ ی هدیدپ ب)

. تسا کیزیف شناد تّوق هطقن ، یکیزیف یاه هیرظن الح وصا یریذپ نومزآ پ)یوژیگ

. تسا مورتسگنا کی دودح ورد ناسکی ابیرقت دماج و عیام هدنزاس تارذ هلصاف ت)

۲.۰

ابیرقت۱۰ اوه یلا گچ ؟ تسا ردقچ رتم ۲۰۰۰ عافترا ،اب کریب هوک نییاپ باالو یاوه راشف نیب الف تخا
. دیریگب ١kg/m³

۱.۰

یم۱۱ نوریب یدایز یدنت اب نآ،بآ هشام ندرشف هکاب دهد یم ناشن ار شاپ پآ گنفت کی ریز لکش
. دیروآ تسدب ار بآ جورخ یدنت دشاب رگا دیآ.

۱.۰
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؟۱۲ تسا ردقچ دراد رارق اجنآ رد جنسوج نیا هک یطیحم یاوه راشف ( فلا

نوتس عافترا رد یرییغت هچ میربب یهوک ارباالی جنسوج نیا رگا ب)
؟ دهد یم خر هلول نورد هویج

۱.۵

؟۱۳ تسا لا کساپ دنچ زاگ قلطم راشف لباقم لکش ۱.۰رد

یور۱۴ ۸۰۰N نزو هب یصخش هک یماگنه . دراد رارق یقاتا فک یور ۲۰cm علض هب یبوچ بعکم
؟ تسا لا کساپ دنچ دوش، یم دراو قاتا فک رب صخش فرط زا هک یراشف . دتسیا یم بعکم

۱.۰

. دیشاب ۲۰.۰دنلبرس


