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 تارم  ردٗف

 5/3 تا پَست تدى تواس پ٘دا مرد چِ هٖ مٌ٘د ؟ (تازٕ  )اگر در ٌّگام مار ، هَاد قل٘اٖٗ  1

 5/3 . فرضِ٘ را تعرٗف مٌ٘د ٍ دٍ ٍٗژگٖ آى را تٌَٗس٘د 2

 3 . را تا ذمر هثال تَض٘ح دّ٘د  (گَاُ  )ًوًَِ شاّد  3

 .ًام ٍساٗل زٗر را تٌَٗس٘د  4

 

 

 

 

 

 

  

5/1 

 5/0 هحلَل تَ٘رُ ، شٌاساگر چ٘ست ؟  5

 استٌثاط چ٘ست ؟  (الف 6

ٍاقع٘ت ّإ علوٖ هطرح شدُ در هتي زٗر را در پ٘راتٌدّإ زٗر تٌَٗس٘دٍ استٌثاط خَد را در پ٘راتٌد  (ب

 . تسره تٌَٗس٘د 

استٌثاط، پاسخ ٗا تَض٘حٖ است مِ . استٌثاط ، ًت٘جِ گ٘رٕ ٍ درك راتطٔ علت ٍ هعلَلٖ تس٘ار هْن اًد 

 رٍز ٗل تار تِ 88س٘ارٓ عطارد ّر : ترإ ًوًَِ . درتارٓ ٗل پدٗدُ ، تا تَجِ تِ دادُ ّإ هَجَد ارائِ هٖ شَد 

 5/164 رٍز ٍ 687دٍر خَرش٘د هٖ گردد در حالٖ مِ س٘ارُ ّإ هرٗخ ٍ ًپتَى تِ ترت٘ة در هدت زهاى ّإ 

تا تَجِ تِ اٌٗنِ داًشوٌداى ٗافتِ اًد مِ ّر س٘ارُ رٍٕ هدار ٍٗژُ إ تِ دٍر . سال تِ دٍر خَرش٘د هٖ گردًد 

 .خَرش٘د هٖ گردد، از اٗي دادُ ّا اٗي گًَِ استٌثاط هٖ شَد مِ س٘ارٓ عطارد تِ خَرش٘د ًسدٗل تر است 

3 

اگر ًقطِ اتصال دٍ فلس غ٘ر ّن جٌس را گرم مٌ٘ن عقرتِ ه٘نرٍ آهپرسٌج عثَر جرٗاى را ًشاى هٖ دّد علت را  7

 .تَض٘ح دّ٘د 

3 

 2 .چگًَِ زٗر درٗاٖٗ ّا تِ سطح آب هٖ آٌٗد تَض٘ح دّ٘د  8

 هَفق تاش٘د 

 

 

 

 

 

 

 

 


