
 

 

 ای نام تو بهترین سرآغاز

  دبستانششم  علوم تجربی

 (1ورزش و نیرو )     :  درس ششم هایو دانستنی سؤاالت

 

 اکمل کنید...

 .ودشوارد ....................... ..................... آن بهکند که وقتی حرکت جسم تغییر می -1

 ا اِعمال نیرو است.یارد کردن ول معاد ........و یا ............................. ......................................... در علوم، -2

 ..................................... بین دو جسم است. نیرو ناشی از اثر -3

 .کنند ................................ جسم باید بر هم ارث. برای تولید و ظاهر شدن نیرو حداقل -4

 .تقرار گرفته اس هل دادن( –)کشش ..........................................  م شوت کردن توپ، جسم تحتهنگا -5

 ود.ششدن حرکت می.............................................. هنگام ترمز کردن، نیرو سبب  -6

 .دانکرده..... .............گویند نیروها اثر همدیگر را ......وقتی دو نیروی مساوی ولی در خالف جهت به یک جسم وارد شود، می -7

 کنند.می گیریاندازه. .............................................ای به نام مقدار نیرو را با وسیله -8
 

 ...درست یا نادرست

 ⃝ ×       ⃝ √ برای حرکت دادن یک جسم باید آن را بکشیم و یا هل دهیم.  -9

 ⃝ ×       ⃝ √ کنیم.ها را حس میتوانیم ببینیم و فقط اثر آننیروها را نمی -10

 ⃝ ×       ⃝ √ هنگام قراردادن کتابی بر روی میز، جسم تحت نیروی کشش قرار گرفته است.  -11

 ⃝ ×       ⃝ √ کند. زنیم، توپ نیز به راکت نیرو وارد میوقتی با راکت به توپ ضربه می -12

 ⃝ ×       ⃝ √ کند. اعمال نیروی به جسم، حتماً جسم شروع به حرکت می با -13

 ⃝ ×       ⃝ √ شود. هنگام بستن درب کشوی میز، نیرو به صورت کشیدن اعمال می -14

 ⃝ ×       ⃝ √شود، حتماً نیرویی به آن وارد شده است.  وقتی توپی متوقف می -15

 ⃝ ×       ⃝ √  گذارند.جسم، بر یکدیگر اثر مینیرو تا زمانی وجود دارد که دو  -16

 ⃝ ×       ⃝ √کند، حتماً به آن نیرو وارد شده است.  وقتی حرکت جسم تغییر می -17

 ⃝ ×       ⃝ √یابد.  ال حرکت است، نیرو وارد شود، حتماً سرعت آن افزایش میاگر به جسمی که در ح -18
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 پاسخ دهید...

 ید.یک از آثار نیرو است؟ با خط به هم وصل کنی کدامدهندههای زیر، نشانفعالیتاز هر یک  -19

 فعالیت

 

 آثار نیرو

 .  تغییر شکل ی ساکن  .هل دادن کالسکه

 .  تغییر جهت فشردن بادکنک با دست  .

 .  توقف ضربه به توپ تنیس  .

 .  شروع حرکت ترمز گرفتن خودرو  .

 

 از اثرات نیرو بر جسم را بنویسید.پنج مورد  -20

 ؟الف( آیا نیرو قابل دیدن است -21

  توان یک نیرو را حس کرد؟ب( چگونه می        

 ؟گیردچرا هنگام زدن ضربه به توپ، دست ما هم درد می -22

 ؟کند. علت چیستعلیرضا در حال هُل دادن ماشینی است، اما ماشین )اتومبیل( حرکت نمی -23

 زیر را کامل کنید. جدول -24

 هل دادن کشیدن توصیف فعالیت

   ی پالستیکیذب شدن کاغذ به شانهج -1

   بشارزدن یک والیبالیستآ -2

   فتادن یک قاشق از روی میزا -3

 

 سم باید وجود داشته باشد؟ یک مثال بزنید.برای وارد کردن نیرو چند ج -25

ی این ربارهدیک مدرسه در حال برگزاری است. به سؤاالت زیر کشی بین دو گروه در ی طنابیک مسابقه -26

 مسابقه پاسخ دهید.

 شود؟توان گفت که بر طناب نیرویی وارد نمیکند؟ آیا در این حالت میالف( در چه حالتی طناب حرکت نمی

 کند؟ب( در چه حالتی طناب شروع به حرکت می

 ج( در این مسابقه چه گروهی برنده خواهد شد؟

 ها نیرو هم به صورت کشیدن و هم به صورت هُل دادن باشد.دو فعالیت بنویسید که در آن -27

 کند؟چه موقع جسم حرکتش تغییر می -28
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 ؟حاصل چیست نیرو -29                   

 ی نیرو را بنویسید.دو مشخصه -30

 شود. چرا؟وقتی الستیک یا کش را بیش از حد بکشیم، پاره می -31
 

 ...تعریف کنید

 نیرو -32

 خنثی شدن نیروها -33
 

 انتخاب کنید...

 ؟در کدام گزینه، جسم تحت کشش است -34

                  ه دروازهبی سر وارد کردن توپ با ضربه( 2                                               پرتاب کردن وزنه( 1

 فشار دادن زنگ( 4                             برداربلند کردن وزنه توسط وزنه( 3

 ؟در کدام گزینه اِعمال نیرو به صورت هُل دادن است -35

                      بلند کردن خودکار از زمین( 2                                        فشردن کلید چراغ اتاق( 1

 وا است.داشتن نخ بادبادکی که در هنگه( 4                                         افتادن سیب از درخت( 3

 ؟در کدام گزینه، نیرو سبب تغییر شکل جسم شده است -36

 ومبیل پشت چراغ قرمزترمز کردن ات( 4             شکستن شیشه( 3      رباجذب میخ توسط آهن( 2          بستن در کالس( 1

 ؟در کدام گزینه، نیرو سبب تغییر جهت حرکت جسم شده است -37

        ی در حال حرکتدورزدن دوچرخه( 2                                      داشتن جسم در دستنگه( 1

 افتادن سیب از درخت( 4                                           ایستادن کنار اتومبیل( 3

 ؟ی سرعت جسم شده استدر کدام گزینه، نیرو سبب تغییر اندازه -38

 باالی سرداشتن وزنه نگه( 4              هُل دادن دیوار( 3           کردن خمیر نانپهن( 2         ترمز کردن خودرو( 1

 ؟یل در حال حرکت، اثر نیرو به چه صورت استهنگام چرخاندن فرمان اتومب -39

 وقف حرکتت( 4   شروع حرکت             ( 3                  تغییر جهت    ( 2                 تغییر شکل( 1

 ؟است نادرستی نیرو کدام عبارت درباره -40

 توان حس کرد.و را مینیر( 4 نیرو قابل دیدن است.     ( 3    نیرو جهت دارد.         ( 2گیری است.  نیرو قابل اندازه( 1

 ؟م استبرای وارد شدن نیرو، وجود حداقل چند جسم الز -41

 اهمیتی ندارد.تعداد جسم ( 4         سه                   ( 3                     دو         ( 2                              یک( 1

 کشد، در این صورت ...مرد کشاورزی با طناب گاوی را می -42

                 کند.      یمفقط گاو به مرد نیرو وارد ( 2                       کند.        فقط مرد به گاو نیرو وارد می( 1

 کند.رکت نمیحنیرویی وجود ندارد، چون گاو ( 4                     کنند.مرد و گاو هر دو به هم نیرو وارد می( 3
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 م علوم تجربی ششم دبستاننامه سؤاالت درس ششپاسخ 

 دو                             4             تقابل     م    3  کشیدن    -دادن هُل    2       نیرو               1

   یروسنجن   8            خنثی           7                    کُند       6دادن              هُل   5

 درستنا   13              درست     12          درست     نا    11             درست         10               درست   9

 نادرست                 18             درست     17           درست          16        درست              15     درست      نا    14

 ← ستوپ تنیضربه به ،  تغییر شکل ← فشردن بادکنک با دست،  شروع حرکت ← ی ساکندادن کلسکههل   19

 توقف ← خودروتغییر جهت، ترمزگرفتن 

سرعت جسم )کندشدن یا  یتغییر اندازه -4غییر حرکت جسم ت -3وقف جسم ت -2روع به حرکت جسم ش -1    20

 تغییر شکل جسم -5تندشدن حرکت( 

حال حرکتی  درکند و یا جسم الف( خیر   ب( از طریق آثار آن، مثالً وقتی جسم ساکنی شروع به حرکت می    21

 شود.متوقف می

 کند.چون توپ هم به دست ما نیرو وارد می    22

 چون نیروی پویا کافی نبوده است.    23

 کشیدن -3هُل دادن  -2کشیدن  -1    24

 زنید، جسم اول دست یا پای شماست و جسم دوم توپ است.مثالً وقتی به توپی ضربه می –دو جسم     25

 اند.ها خنثی کردرنیرو وارد شده ولی نیروها اثر همدیگر  –الف( وقتی نیروی دو گروه با هم مساوی باشد. خیر   26

 ( وقتی نیروی یک گروه بیشتر از نیروی گروه دیگر باشد.ب      

 ج( گروهی که نیروی بیشتری دارد.      

 رانی(اروزدن )قایقپ -2ی تیر و کمان  مسابقه -1  27

 هرگاه به آن نیرویی وارد شود.   28

 ناشی از اثر متقابل )برهم کنش( دو جسم به یکدیگر است.   29

 نیرو اندازه دارد. -2هت دارد.  جنیرو  -1   30

 گردد.زیرا نیروی دست ما از نیروی مقاومت الستیک یا کش بیشتر است و باعث پاره شدن می   31

 م است.نیرو ناشی از اثر متقابل بین دو جس   32

 یروها اثریند این نگوهرگاه چند نیرو بر یک جسم وارد شود و نتوانند در وضعیت آن جسم تغییری ایجاد کنند، می   33

 اند.همدیگر را خنثی کرده

                               صحیح است.« 3»ی گزینه  36               صحیح است.« 1»ی گزینه  35               صحیح است.« 3»ی گزینه  34

 صحیح است.« 2»ی گزینه  39               صحیح است.« 1»ی گزینه  38               صحیح است.« 2»ی گزینه  37

 صحیح است.« 3»ی گزینه  42               صحیح است.« 2»ی گزینه  41               صحیح است.« 3»ی گزینه  40
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