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ٍ دهای  ّای صیادّا هتشاون ؿذُ ٍ تش اثش فـاسپَؿیذُ ؿذًذ. تا گزؿت صهاى ایي الیِ اص گل ٍ الی

 ّای فؼیلی تثذیل ؿذًذ.هٌاػة ایي تمایا تِ ػَخت
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 زسد................. دزجِ سلسیَس هیّای خَزضیدی دهای آب بِ حدٍد .................. تا ...دز آب گسهکي -27

 78ظ

09 -09 

 78ظ ّایی داضتٌد؟آسیاّای بادی دز لدین چِ کازبسد -28

 سفتٌذ.تاال وـیذى آب اص چاُ تِ واس هی اد وشدى گٌذم ٍتشای آس

 78ظ تَزبیي بادی چیست؟ -29

 سٍد.الىتشیىی اص اًشطی تاد تِ واس هیًَػی آػیای تادی اػت وِ تشای تَلیذ اًشطی 

 78ظ ّای بادی؟کٌٌد یا آسیاتسی تَلید هیّای بادی اًسضی بیصتَزبیي -31

 ّای تادی تَستیي



 

 

 79ظ باد چیست؟ -31

 آیذ.ؿذى ًاتشاتش ػطح صهیي تِ ٍجَد هیَّای دس حال حشوت اػت وِ دس اثش گشم 

 چیست؟ آى ًتیجِ باضد هتفاٍت دها ّن هجاٍز ًماط دز شهیي سطح دز اگس -32

 .اػت تاد تَلیذ

 79ظ گیسد؟اًسضی صَزت هیبادی چِ ًَع تبدیل ّای دز تَزبیي -33

 ؿَد.الىتشیىی تثذیل هیاًشطی جٌثـی تاد تِ اًشطی 

 79ظ گیسد؟دزیا چِ ًَع تبدیل اًسضی صَزت هیبا ٍشش باد دز سطح آب  -34
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