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  9 یپاسخ صحیح گزینه - 90

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

 پرواز مبحث (مهرداد ساعی، زینب شعبان :مولفان)علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده

 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 به 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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ای به سه عامل جرم، ارتفاع دانید نیروی ذخیرهدانش آموز تیزهوش، همانطور که می

 و نیروی گرانش بستگی دارد و رابطه ی مستقیمی دارد

U=mgh 

 مجس گی دروقتی جرم دو وزنه برابر باشد و پس ارتفاع تنها عامل ذخیره کننده

 ی یک از ارتفاع بیشتری برخوردار است.باشد، باتوجه به شکل داده شده وزنهمی 
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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 کنند از مواد غذایی رودهی ما زندگی میهایی که در رودهباکتری

کنند. که در انعقاد خون نقش تولید می   Bو  Kکنندو برای بدن انسان ویتامین می

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

 آیند، میکروبجود میبه وهای غیرواگیر دار در اثرر اختالل سیستمی از بدن بیماری

اشتباه  1و  0،4ی شوند که هر سه گزینهسالک هم باعث تخریب سلول های پوست می

 های مفید توضیح داده شده که صحیح است، در قسمت باکتری 9ی گزینهباشد.می

 کنند.های کودرست مواد موجود در فاضالب را تصفیه میباکتری
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مطمئنم دانش آموز تیزهوش این سوال رو درست انتخاب کردی، شیر 

 کرکس)همسفرگی( اسب و مگس)انگلی( کرم آسکاریس و انسان)انگلی(

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

 داستان شیرینی دارن، بخونید حتماً  مراجعه کنید. 484تیزهوشان صفحه ی 
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ند اربا قرار ندادهباشد، زیرا در اتومبیل آهننیروی اعمال شده اشتباه می 1ی گزینه

ی آن تغییر مسیر بدهند، نیروی اصطحکاك بین چرخ و سطح جاده و که به وسیله

 شود.نیروی راننده باعث تغییر جهت اتومبیل می
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 که:داخلی رو سوال اشاره کرده است  یهسته

 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

 (زبان ساده، مولفان مهرداد ساعی، زینب شعبان
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باشد و گاز هم خروجی ندارند. فشان های خاموش ایران میسهند و سبالن جزو آتش

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

، از دهانه ی آتش فشان نیمه فعال تفتان فقط گاز خارج می شود رد 4میکند رد گزینه 

 صحیح می باشد. 1، فقط گزینه ی 9گزینه 
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ر کاهش سرعت، تغیی تواند، تغییر جهت حرکت، توقف، افزایش سرعت،اثر نیرو می

ضربه زدن به توپ فوتبال  9جهت، تغییر شکل در جسم به وجود بیاورد، در گزینه ی 

 شود.باعث تغییر جهت حرکت می



 

@olomtizhoshan کانال علوم تیزهوشان:   74150575090شماره تماس:     

 

 

  0 یپاسخ صحیح گزینه - 57

در کتاب درسی هم بیان شده است که در نیروهای تماسی مثل مچ اندازی یا طناب 

 العمل آنها خواهد بود.عکسکشی منشا نیروها تماس آنها و عمل و 
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 آیدرا دانلود کنید، همیشه یک سوال از این جدول می بیماری ها انواع جدوللطفا 

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

 شعبان(

اشتباه  4ی گذارد گزینهرساند و این ویروس در مغز اثر میهاری به قلب آسیبی نمی

 است. 
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 آن ضخامت که گوشته باالیی جامد قسمت و پوسته بهسنگ کره، همانطور که میدانیم 

 و هکر سخت هکر سنگ به. گویند می هکر سنگ الیۀ باشد می کیلومتر 077 ودحد

  هکر سنگ=  گوشته فوقانی بخش+  پوسته. گویند می هم لیتوسفر

 پس دارد مهادا مینز سطح یکیلومتر 077 تقریباً عمق تا مینز سطح از هسنگکر

 دارد ارقر هسنگکر در یکیلومتر 88 عمق
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 و هم غیر مفیدشاصطکاك هم مفیدش خوبه 

اگر اصطکاك نباشد بهتر است و مثال در سرسره بازی اگر  9و  4و  0در گزینه های 

اصطکاك نباشد سریع و البته راحت میرسیم زمین و در کشیدن چمدان سنگین یا 

 لیجا میکنیم وفرغون سنگین، هر چه اصطکاك کمتر باشد راحتر این اجسام را جابه
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کوهنورد مفید است یا در هنگام توقف اتومبیل اصطکاك  اصطکاك برای 1ی در گزینه

 بین الستیک و زمین و ترمز و چرخ خیلی مفید است. 
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همانطور که میدانیم قطب های هم نام همدیگر را دفع و غیر هم نام همدیگر را جذب 

 ارقر هم ویبررو هنرباهاآ مناهمنا یقطبها 0 گزینه مطابق چینش رتصو درمیکنند 

بعدش آهنربای ج به   nو  sآهنربای الف  .میکنند بجذ را همدیگر و میگیرند

 آهنربای الف و در آخرم ه Nچسبیده به Sصورت 
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اده استف ی برقطال و نقره بهترین رسانا های برق هستند و سرب هم که در فیوز ها

گوگرد و  1ی کربن و گزینه 0ی باشد. در گزینهمی 4ی صحیح شود، پس گزینهمی

کتاب علوم ششم در کتاب  باشند.اکسیژن نارسانای جریان برق می 9ی گزینه
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  در به طور مفصل (مهرداد ساعی، زینب شعبان :مولفان)تیزهوشان به زبان ساده

 صحبت شده است 57یصفحه
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 جوهر نچو و هستند سیدا لیمو آب و نمک جوهر و سرکه و ستا زبا یک ژاول آب

 .هددمی کنشوا مرمر سنگ با سریعتر ستا یتریقو سیدا نمک

عینا در کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده مولفان مهرداد ساعی، این مثال 

 آمده است. 54سوال  54ی زینب شعبان در صفحه
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موز، نشاسته ، برنج، جو، گندم، سیب زمینی انوخته ی غذایی به صورت نشاسته است 

 ولی نارگیل اندوخته ی غذایی به شکل روغن است.

مهرداد ساعی، زینب  :مولفان)کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان سادهجدول های 

 به طور کلی اندوخته های غذایی را آورده است. (شعبان
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صحیح است و میدونم گزینه ی  1و  4و  0آموز تیزهوشم، گزینه های آفرین دانش

آخر را انتخاب کردی، درسته که کاغذ در طبیعت پس از گذشت زمانی تجزیه میشود 

 ولی بهتر است آن ها را بازیافت کنیم تا 

 کاهش، هیندآ یها نسل ایبر طبیعی منابع حفظ، ملی یها سرمایه فتالا از یجلوگیر

 گلخانه یهازگا دییاز ارمقد رنتشاا از یجلوگیر،آن دنکر هخیرذ و ژینرا فمصر

 زنیا کاهش، بالهز انعنو به یستز محیط به دهلوآ ادمو ورود کاهش، ییزا لشتغاا، ای

 زباله فند یها نمکا به

ساعی، زینب کتاب علوم ششم تیزهوشان به زبان ساده)مولفان مهرداد  97صفحه 

 شعبان(
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 شکل (4 هم به نسبت جسم و اهو نسبی سرعت(0 اهو متومقا وینیر بر موثر ملاعو

  اهو چگالی( 1 جسم

 اهو متومقا وینیر در هم 1گزینه (بیاید دبا)کند حرکت اهو که تیرصو در دشو قتد

 اهو که میگیریم ضفر پس هنشد گفته یچیز اهو حرکت از السو در لیو ستا موثر

 .ستا ساکن

 یاییدریرز حتی) ها لفیندُ ،پیماهااهو ،ها موشک ، انشناگر ای،حرفه ارانچرخهسودو

 و فصا ای بدنه و دگر ای ماغهد) نددار یکسانی شکل تقریباً (هستند آب در که هایی

 حرکت مهنگا در تا دشو می باعث شکل ینا. (تیز كنو و هکشید نیز آن عقب قسمت

 ردمو در) اهو متومقا وینیر ،نتیجهدر شوند جهامو یکمتر كصطکاا نیروی با

 .ممکن برسد ارمقد کمترین به (آب متومقا وینیر ،یاییدریرز
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 9و  0  یپاسخ صحیح گزینه - 57

 می باشد و ایراد دارد 94این سوال مشابه سوال 

ای به سه عامل جرم، ارتفاع دانید نیروی ذخیرهدانش آموز تیزهوش، همانطور که می

 و نیروی گرانش بستگی دارد و رابطه ی مستقیمی دارد

U=mgh 

اگر جرم و ارتفاع جسمی از سطح زمین )کمتر( باشد، انرژی ذخیره شده ی آن)کمتر( 

 است

 و  

شتر( ی آن)بیاگر جرم و ارتفاع جسمی از سطح زمین )بیشتر( باشد، انرژی ذخیره شده

 است
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 : کتاب این های یژگیو

 ساده بیانی و خودآموز کتابی️◀

 جدید ویرایش ️◀

 متنوع های مثال و ساده بیان با گسترده های درسنامه️◀

 44-41-49-45-45-40 مردمی نمونه و تیزهوشان سواالت پاسخ️◀

  45-40 تیزهوشان سواالت پاسخ️◀

 41-49-45-45-40 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 0577 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




