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کتاب  050یباشد، پاسخ صفحهنیروی باالبری از مهمترین بحث های فصل نیرو می

 علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده مبحث پرواز

 نداتو می دخو صمخصو یها لبا با لیو ستا سنگین ربسیا ای سیلهو پیمااهو: وازپر

 کنند می حیاطر ای گونه به را پیمااهو یها لبا. کند وازپر و دشو بلند مینز روی از

 ییاهو به نسبت ردمیگذ لبا روی از که ییاهو ستا حرکت لحا در پیمااهو قتیو که

 كنو به که ییاهو ضمناً. کند می طی را یبیشتر مسافت کند می رعبو لبا یرز از که

 نماز هم لبا ینتهاا در باید ردبگذ لبا یرز از چه و لبا روی از چه کند می ردبرخو لبا

 می حرکت تر سریع کند می رعبو لبا روی از که ییاهو ،نتیجهدر. برسند یکدیگر به

 دشو می وارد لبا یرز هب که ییونیر که دشو می باعث ل،با روی از اهو سریع رعبو. کند

  نداتو می ونیر ینا. دشو می وارد لبا روی به اهو فطر از که باشد ییونیر از بیشتر

 حرکت باال فطر به را پیمااهو و باشد بیشتر هم پیمااهو بر وارد بۀذجا وینیر از حتی

 . هدد
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 ا،هو متومقا وینیر و مینز بۀذجا وینیر بر وهعال حرکت لحا در یپیمااهو به پس

 شود.نیروی باالبری گفته می آن به صطالحاًا که دشو می وارد باالیی به رو وینیر
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ارتفاع  ،به سه عامل جرم ایدانید نیروی ذخیرهدانش آموز تیزهوش، همانطور که می

 نیروی گرانش بستگی دارد و رابطه ی مستقیمی داردو 

U=mgh 

-یگی در جسم متنها عامل ذخیره کننده وقتی جرم دو وزنه برابر باشد و پس ارتفاع

 ی یک از ارتفاع بیشتری برخوردار است.، باتوجه به شکل داده شده وزنهباشد
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 ها آن از کمی ادتعد تنها و مفیدند ها یباکتر بیشتر اد،فرا از ریبسیا رتصو فخالبر

 .هستند مضر

ی بزرگ استفاده از مواد غذایی روده کنندی ما زندگی میهایی که در رودهباکتری

که در انعقاد خون نقش  کنند.تولید می   Bو  Kویتامین  کنندو برای بدن انسانمی

 اساسی دارند.
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کنند، تک سلولی هستند که به روش جوانه زدن تولید مثل می هایمخمرها قارچ

 آیند، میکروبجود میاگیر دار در اثرر اختالل سیستمی از بدن به وهای غیروبیماری

اشتباه  1و  0،2ی شوند که هر سه گزینهسالک هم باعث تخریب سلول های پوست می

 .باشدمی

ی هاهای مفید توضیح داده شده که باکتریصحیح است، در قسمت باکتری 9ی گزینه

 کنند.کودرست مواد موجود در فاضالب را تصفیه می
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، شیر دانش آموز تیزهوش این سوال رو درست انتخاب کردیمطمئنم 

 (انگلیکرم آسکاریس و انسان) (انگلیاسب و مگس) (همسفرگیکرکس)

شته و مورچه همیاری البته همیاری شیرین، به کتاب علوم ششم ی صحیح گزینه

 داستان شیرینی دارن، بخونید حتماً  مراجعه کنید. 282 تیزهوشان صفحه ی
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ند اربا قرار ندادهباشد، زیرا در اتومبیل آهننیروی اعمال شده اشتباه می 1ی گزینه

 رخ و سطح جاده وتغییر مسیر بدهند، نیروی اصطحکاك بین چی آن که به وسیله

 شود.نیروی راننده باعث تغییر جهت اتومبیل می
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 کند که:ی داخلی رو سوال بررسی میهسته

 عمق از که ستا کیلومتر 0177 ودحد آن ضخامت و دارد جامد حالت بخش ینا

. دارد مهادا یکیلومتر 5977 ودیحد عمق مینز مرکز تا و زغاآ یکیلومتر 5077

 ،ستا جیرخا ی هسته از تر بیش خیلی خلیدا ی هسته در ای زهلر اجموا سرعت

 تشکیل نیکل و هنآ شیمیایی تترکیبا از جیرخا هستۀ همانند نیز خلیدا ی هسته

 قعوا تر بیش قعماا در که آن با خلیدا هستۀ که ندا یافتهدر اننشمنددا. ستا هشد

 دیاز رفشا به طمربو خلیدا هستۀ یجامد حالت علت. دارد جامد حالت ماا ستا هشد

 ،خلیدا هستۀ جامد حالت در یگرد رتعبا به ،باشد می خلیدا هستۀ در باالیی تطبقا

متن کپی شده از کتاب علوم ششم تیزهوشان به ).باشد می ماد از تر بیش رفشا نقش

 (مهرداد ساعی، زینب شعبان مولفانزبان ساده، 

 

 



 

@olomtizhoshan کانال علوم تیزهوشان:   74150575090شماره تماس:     

 

  1 یپاسخ صحیح گزینه - 98

 فشان های خاموش ایران میباشد و گاز هم خروجی ندارند.سهند و سبالن جزو آتش

ه ای سریعتر عبور چون سنگ مرمر متراکم تر است سرعت امواج لرز ،0رد گزینه ی 

د ر، از دهانه ی آتش فشان نیمه فعال تفتان فقط گاز خارج می شود 2رد گزینه  میکند

 صحیح می باشد. 1، فقط گزینه ی 9گزینه 
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غییر ، ت، کاهش سرعتحرکت، توقف، افزایش سرعت جهت تواند، تغییراثر نیرو می

ضربه زدن به توپ فوتبال  9ل در جسم به وجود بیاورد، در گزینه ی غییر شکجهت، ت

 شود.حرکت می جهت باعث تغییر
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هم بیان شده است که در نیروهای تماسی مثل مچ اندازی یا طناب در کتاب درسی 

 العمل آنها خواهد بود.کشی منشا نیروها تماس آنها و عمل و عکس
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 آیدید، همیشه یک سوال از این جدول میرا دانلود کن بیماری ها انواع جدوللطفا 

مولفان مهرداد ساعی، زینب یزهوشان به زبان ساده)جدول انواع بیماری ها  علوم ت

 (شعبان

اشتباه  2ی گذارد گزینهرساند و این ویروس در مغز اثر میهاری به قلب آسیبی نمی

 است. 

 

mailto:http://olom-tizhoshan.blog.ir/1395/12/07/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7
mailto:http://olom-tizhoshan.blog.ir/1395/12/07/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7
mailto:http://olom-tizhoshan.blog.ir/1395/12/07/%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7


 

@olomtizhoshan کانال علوم تیزهوشان:   74150575090شماره تماس:     

 

  2 یپاسخ صحیح گزینه - 52

 

 

  2 یپاسخ صحیح گزینه - 51

 

 

 

 

  2 یپاسخ صحیح گزینه - 59

 



 

@olomtizhoshan کانال علوم تیزهوشان:   74150575090شماره تماس:     

 

  2 یپاسخ صحیح گزینه - 55

 

 

 

  2 یپاسخ صحیح گزینه - 55

 

 

  2 یپاسخ صحیح گزینه - 50

 

 



 

@olomtizhoshan کانال علوم تیزهوشان:   74150575090شماره تماس:     

 

  2 یپاسخ صحیح گزینه - 58

 

 

 

  2 یپاسخ صحیح گزینه - 54

 

 

 

  2 یپاسخ صحیح گزینه - 57

 



 

@olomtizhoshan کانال علوم تیزهوشان:   74150575090شماره تماس:     

 

 

 

 

 

 

 



 

@olomtizhoshan کانال علوم تیزهوشان:   74150575090شماره تماس:     

 



 

@olomtizhoshan کانال علوم تیزهوشان:   74150575090شماره تماس:     

 

 : کتاب این های یژگیو

 ساده بیانی و خودآموز کتابی️◀

 جدید ویرایش ️◀

 متنوع های مثال و ساده بیان با گسترده های درسنامه️◀

 42-41-49-45 مردمی نمونه و تیزهوشان سواالت پاسخ️◀

 45-40 تیزهوشان سواالت پاسخ️◀

 41-49 تیزهوشان آزمون سواالت بررسی و تحلیل️◀

 بر ای دوره آزمون چهار همراه به(  ای چهارگزینه و تشریحی) متنوع های تمرین️◀

  پرورش و آموزش نامه آیین اساس

 یتشریح پاسخ همراه به دولتی نمونه و تیزهوشان های آزمون تست 0977 شامل️ ◀

 .... و دانشمندان نامه زندگی بزرگان، سخنان معما، ️◀

 سفارشی پست صورت به عزیز ایران نقاط کلیه به کتاب این ارسال

 74150575090: ساعی مهندس  تماس شماره

 �🌹🌹🌹�سرزمین این فرزانگان به تقدیم

 


