
 6سواالت درس 

 ایم.ن ................... وارد کردهدهیم به آکشیم یا هل میوقتی جسمی را می -1

 باشد..... و ..................... میی ...............هر نیرو دارای دو مشخصه -2

 گیرد نیرو از نوع .................... است.بانی توپی را میوقتی دروازه -3

 کنند................ به طناب وارد میی طناب کشی اعضای گروه نیروی ...در مسابقه -4

 ای که جرم آن چند هزار برابر جرم خودش است را بکشد.       ص   غتواند ارابهکک می -5

 تری دارند.    ص    غبرنده هستند که تعداد افراد بیش ی طناب کشی گروهیدر مسابقه -6

 کنند.    ص    غدو نیرو اثر همدیگر را تقویت می یروی هم جهت به یک جسم وارد شوداگر دو ن -7

 تر خواهد بود.    ص    غتر، کموی خالف جهت حتماً از نیروی بزرگنیروی خالص دو نیر -8

نیروها  یرا یکسان در نظر بگیرید. اندازه هاحرکت خواهد کرد؟ چرا؟ )وزن جعبه تریکدام جعبه با سرعت بیش -9

 کنار هر فرد نوشته شده است.(

 

 در هر یک از موارد زیر نیرو باعث چه تغییری در جسم شده است؟ -10

 ی والیبالآ(زدن سرویس در یک مسابقه

 آید.که توپ از سمت حریف به سمت ما میپونگ زمانی ب(زدن توپ پینگ

 پ(گرفتن یک کودک هنگامی که می خواهد زمین بخورد.

 درب اتاقت(باز کردن 

 ث(قاچ کردن هندوانه برای شب یلدا

 با توجه به موارد سؤال قبل کششی یا رانشی بودن نیروهای وارد شده را مشخص کنید؟ -11



 ای نداشته باشد؟در باشد تا این مسابقه هیچ برندهنیروی حسین چه ق -12

 

 های زیر را به دست آورید.نیروهای خالص شکل -13

 

 ی زیر است؟اعمال نیرو معادل کدام واژه -14

 (شکستن یا بریدن4(هل دادن یا کشیدن        3        (شروع توقف 2         (افزایش نیرو  1

 آید..................... به وجود میی اثر متقابل حداقل .....نیرو در نتیجه -15

 ی موارد(همه4(چند جسم           3        (دو جسم   2      (یک جسم       1

 کند؟دارد چه نیرویی به وزنه وارد میگه میبردار وزنه را برای چند لحظه باالی سر خود نهنگامی که وزنه -16

 (ابتدا کششی سپس رانشی4(هم کششی و هم رانشی               3(رانشی           2       (کششی       1

 خورد، یعنی ...................... .هیم ولی کمد از جای خود تکان نمیدا هل میوقتی کمدی ر -17

 (نیروی وارد شده به کمد صفر است.1

 باشد.تر از نیروی واردی ما میحرکت در آوردن کمد نیاز است بیش (نیرویی که برای به2

 تر است.بیشکند یی که کمد به ما وارد میکنیم از نیرو(نیرویی که ما وارد می3



 تر از نیروی مقاوم کمد است.کنیم بیش(نیرویی که ما به کمد وارد می4

 شود؟کششی و رانشی استفاده می ی مسابقه از نیرویدر کدام لحظه -18

 پونگ        (هنگام ضربه زدن به توپ پینگ1

 (هنگام کشیدن تیر در کمان2 

 دارد.ر نگه میرا برداشته و در باالی سبرداری که وزنه (وزنه3

 (والیبالیستی که در حال زدن سرویس است.4

 ی زیر امکان ندارد به وجود آید؟زینهنیوتونی به یک جسم وارد شود کدام گ 3اگر دو نیروی  -19

 (جسم در حال ساکن باقی بماند.1

 نیوتونی به یک سمت حرکت کند. 6(جسم با نیروی 2

 یک سمت حرکت کند.نیوتونی به  3تر از (جسم با نیرویی بیش3

 نیوتونی به یک سمت حرکت کند. 6تر از (جسم با نیروی بیش4

 ی هم هستند.(ی نیروها هم اندازه)همه ماند؟کدام جسم در جای خود ثابت نمی -20

 

 های زیر کدام یک از نظر کششی و رانشی با سایرین متفاوت است؟با توجه به شکل -21

 



 

 توان گفت:کنند میو انسان از جای خود حرکت نمیگاو با توجه به این که  -22

 

 تر است.(نیروی واردی گاو به طناب بیش1

 تر است.(نیروی واردی انسان به طناب بیش2

 (نیروی واردی هر دو به طناب برابر است.3

 توان گفت، اطالعات کافی و مقدار نیروها بیان نشده است.(نمی4

 

 تاالر تلگرامی معلمان ششم ابتدایی ) دکتر صفایی ( مریم عزیزی 

 


