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 (1ورزش و نیرو ) 6درس

 66ی صفحه کار در کالس

 ی قثل ًگاُ کٌیس. تِ تصَیط ّای هرتلف صفحِ

 تصاٍیط، ًیطٍیی تط یک جسن ٍاضز هی ضَز.ی  زض ّوِالف( زض ّط یک اظ تصَیطّا چِ فؼالیتی زض حال اًجام است؟ 

  ًیطٍ تِ اجسام هرتلف ٍاضز کطزىی ایي فؼالیت تط ضٍی جسن )تَج، تیط ٍ ... ( چیست؟  ب( ًتیجِ

 : حطکت جسن تِ سوت تاال تِ ػلت ٍاضز کطزى ًیطٍ تَسط ٍضظضکاضٍظًِ تطزاضی  -

 تَسط ٍضظضکاض: خطتاب تیط تِ سوت جلَ تِ ػلت ٍاضز کطزى ًیطٍ تیطاًساظی -

 : تغییط جْت حطکت تَج تَسط ضاکتخیٌگ خًَگ -

 ضَز. تاز تط تازتازک ٍاضز ضسُ ٍ هَجة حطکت ایي جسن زض َّا هی: ًیطٍی تازتازک َّا کطزى -

 ی ظهیي تَسط هَضک ٍ حطکت هَضک زض َّا  غلثِ تط ًیطٍی جاشتِ :خطتاب هَضک تِ فضا -

  زضٍاظُ تاىتغییط جْت تَج تَسط : تغییط جْت تَج -

 66ی صفحه وگو کنید گفت

جسٍل ظیط ضاهل تؼسازی اظ فؼالیت ّای ضٍظاًِ است. زض کسام هَضز جسن تحت کطص یا ّل زازى )فطاض( ٍ یا ّط 

زٍ قطاض گطفتِ است. ضزیف اٍل جسٍل تِ ػٌَاى ًوًَِ خط ضسُ است. ضوا هی تَاًیس هَضز زیگطی ضا تِ جسٍل اضافِ ٍ 

 یا جایگعیي کٌیس.

 ّل یا فطاض زازى کطیسى تَصیف فؼالیت ضواضُ

   تستي زضب کطَی هیع 1
   تاظ کطزى زضب اتاق 2
   قطاض زازى یک کتاب تط ضٍی هیع 3
   ضَت کطزى تَج 4
   تلٌس کطزى کیف اظ ضٍی ظهیي 5

   جصب یک قطؼِ آٌّی تَسط آٌّطتا 6

 ذیطآیا زض ایي فؼالیت حالتی ٍجَز زاضز کِ جسن تحت کطص یا ّل زازى قطاض ًگطفتِ تاضس؟ 

 تلِتَاًین اظ ایي فؼالیت ًتیجِ تگطین: تطای حطکت زازى یک جسن تایس آى ضا تکطین ٍ یا ّل زّین؟  آیا هی

 64ی صفحهایستگاه فکر 

 جاّای ذالی ضا خط کٌیس.زض ضکل ّای ظیط تا تَجِ تِ احط ًیطٍ تط جسن هَضز ًظط، 

 آى ضَز. حطکت الف( ٍاضز کطزى ًیطٍ تِ جسن هوکي است سثة ضطٍع

 ضسى حطکت آى هی ضَز. کٌسب( ٍاضز کطزى ًیطٍ تِ جسن سثة 
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 ضَز. ضسى حطکت آى هی  سطیغ تطج( ٍاضز کطزى ًیطٍ تِ جسن سثة 

 حطکت آى ضَز. تَقفٍاضز کطزى ًیطٍ تِ جسن هوکي است تاػج  ت(

 آى ضَز. جْت )یا سطػت(تَاًس سثة تغییط  ًیطٍ تِ جسن هیث( ٍاضز کطزى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 64ی صفحهعلم و زندگی 

 تا اًجام فؼالیت ّای ظیط هی تَاًیس ًیطٍ ضا تْتط حس کٌیس:

 ی هچ اًساظی زض کالس هساتقِ -1

 ی طٌاب کطی تیي گطٍُ ّای هرتلف کالس هساتقِ -2

  ی سط تِ زضٍاظُ    ٍاضز کطزى تَج تا ضطتِ -3

  ضطتِ ظزى تا چکص تِ هید ضٍی زیَاض  -4

 64ی صفحه سوال متن

 ؟کٌس ا اتَهثیل تِ ػلت ایستازى ضرص زض خطت آى حطکت هیآی

 ضَز. ضَز ّل زازى تاػج حطکت آى هی ذیط، ایستازى ضرص تاػج حطکت ًوی

 64ی سوال متن صفحه

ًظط ضوا هطز ٍ گاٍ ًیع تِ ّن ًیطٍ ٍاضز تِ آیا  .)ب( زذتطّا تِ یک زیگط ًیطٍ ٍاضز هی کٌٌسزض ضکل ّای )الف( ٍ 

 هی کٌٌس؟

تلِ، تط اساس قاًَى ػول ٍ ػکس الؼول، اگط تِ جسوی ًیطٍ ٍاضز کٌین آى جسن ًیع تِ ها ًیطٍ ٍاضز ذَاّس کطز. زض 
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تَسط هطز تیطتط اظ ًیطٍی ٍاضز ضسُ تَسط گاٍ اگط ًیطٍی ٍاضز ضسُ  -1ایي تصَیط سِ حالت هوکي است ضخ زّس: 

اگط ًیطٍی ٍاضز ضسُ تَسط گاٍ تیطتط اظ ًیطٍی ٍاضز ضسُ تَسط هطز تاضس، هطز  -2تاضس، گاٍ حطکت ذَاّس کطز. 

 اگط ًیطٍی ٍاضز ضسُ تَسط هطز ٍ گاٍ هساٍی تاضٌس حطکتی هطاّسُ ًرَاّس ضس. -3حطکت ذَاّس کطز. 

 05ی صفحه ایستگاه فکر
 تایس تط ّن احط کٌٌس تا ًیطٍ ظاّط ضَز؟جسن  چٌسالف( حساقل 

 جسن 2

ب( اگط زٍ جسن تط ّن احط ًگصضاًس. هاًٌس حالتی کِ ضرص زض ًعزیکی اتَهثیل ایستازُ است ٍ اتَهثیل ضا ّل 

 کٌٌس؟  زّس. آیا زٍ جسن تِ ّن ًیطٍ ٍاضز هی ًوی

 ذیط

 05ی صفحه علم و زندگی
ایس. زض ایي تاظی زٍ تین هخال سِ ًفطُ، زض زٍ جْت هرتلف طٌاب ضا  طٌاب کطی آضٌا ضسُزض سال زٍم  تا تاظی 

کٌٌس تا طٌاب ضا تِ ططف ذَزضاى تکطٌس. گاّی اٍقات طٌاب تِ سازگی  کطٌس. اػضای ّط زٍ تین تالش ظیازی هی هی

 کٌس. حطکت ًوی

 کٌس؟ ضَز، اها طٌاب حطکت ًوی هیالف(  تِ ًظط ضوا زض چِ حالتی تا ٍجَز ایٌکِ تط طٌاب ًیطٍ ٍاضز 

 کٌٌس. ظهاًی کِ زٍ گطٍُ ًیطٍی ّن اًساظُ تِ ططفیي ٍاضز کطزُ ٍ ًیطٍّا احط ّوسیگط ضا ذٌخی هی

 ضَز؟   ب( زض چِ حالتی یک اظ گطٍُ ّا تطًسُ هی

 ی هساتقِ ذَاّس ضس. کطس ٍ تطًسُ گطٍّی کِ ًیطٍی تیطتطی ٍاضز کطزُ، گطٍُ زیگط ضا تِ ططف ذَز هی

 01ی آزمایص کنید صفحه 
یک جسن سٌگیي هاًٌس یک جؼثِ ضا اًتراب کٌیس کِ تِ ضاحتی تا حل زازى حطکت ًکٌس. تالش کٌیس آى ضا تِ حطکت 

زض آٍضیس. حال اظ یکی اظ زٍستاًتاى ترَاّیس تا اٍ ًیع تِ جؼثِ زض ّواى جْت ّل زازى ضوا ًیطٍ ٍاضز کٌس. آیا زض 

 هی کٌس؟ تَضیح زّیس چطا ضاحت تط حطکت کطزُ است؟ایي حالت جؼثِ ضاحت تط حطکت 

 کٌٌس. الص تیطتطی تَلیس هیضًَس ٍ ًیطٍی ذ ّا تا ّن تطکیة هیتلِ، ظیطا ًیطٍ

 کٌس؟ تَضیح زّیس. حاال اظ زٍستتاى ترَاّیس اظ ططف هقاتل تِ جؼثِ ًیطٍ ٍاضز کٌس. آیا جؼثِ حطکت هی

 کٌس. ٍ زض ًتیجِ جسن حطکت ًویذیط، ظیطا ًیطٍّا احط ّوسیگط ضا ذٌخی هی کٌٌس 

 کٌس؟ اًس ٍ جسن حطکت ًوی کطزُ زض کسام حالت ًیطٍّا احط ّوسیگط ضا ذٌخی

 ضَز.)حالت سَم( حالتی کِ تِ جسن هَضز ًظط اظ زٍ جْت ضاست ٍ چح آى ًیطٍ ٍاضز هی

 کٌس؟ ضطٍع تِ حطکت هی تط الص تیطتطی تِ جسن ٍاضز ضسُ ٍ جسن سطیغکسام حالت ًیطٍی حزض 

 یک جْت ّل هی زٌّس.)حالت زٍم( کِ زٍ ًفط، جسن ضا اظحالتی 
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