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 : پاسخ پرسش های چند گسینه ای( الف    

 11سوال  9سوال  8سوال  7سوال  6سوال  5سوال  4سوال  3سوال  2سوال  1سوال 

 ج ب ج ب الف ب د ج  الف ج

 پاسخ پرسش های کامل کردنی: ( ب

  

 

 جمالت درست ونادرست: ط بهمربو پاسخ پرسش های ( ج

 11سوال  9سوال  8سوال  7سوال  6سوال  5سوال  4سوال  3سوال  2سوال  1سوال 

 ًادرست درست 

 )یک جسن(

ًادرست  درست درست
 )تغییرجْت(

 ًادرست

 )حرکت(

 ًادرست
 )ٍاکٌص(

 ًادرست درست درست
 )تیطتری(

 پاسخ پرسش های پاسخ کامل: ( د

 .کٌذ حرکت ٍجسن ضَد دادُ ّل یا ٍ ضَد کطیذُ جسن یک کِ ضَد هی تاعث ًیرٍ . است اجسام حرکت ٍ راًص ، کطص عاهل ًیرٍ-1

 .ّستین ًیرٍ کردى ٍارد حال در هَارد ی ّوِ در دٍیذى، درحال یا ٍ ّستین سَاری دٍچرخِ حال در ٍقتی کٌین، هی ضرٍع را تازی یک تَج، پرتاب یا زدى ضرتِ تا ٍقتی : هثال

  جسن سرعت یاکاّص افسایص(6 جسن اًذازُ تغییر (5 جسن حرکت جْت تغییر (4 جسن ضکل تغییر (3 جسن تَقف (2 جسن حرکت(2-1

 .تاضذ عضالًی تالش تٌْا یک یا هغٌاطیسی، الکتریکی، گراًطی، تَاًذ هی ًیرٍ هٌاتع  -3

 . کٌٌذ هی خٌثی را ّوذیگر اثر ًیرٍّا حالت ایي در . تاضذ اًذازُ ّن گرٍُ دٍ ّای ًیرٍ کِ ٌّگاهی (الف   -4

 . تکطذ خَد طرف تِ را دیگر گرٍُ کِ تطَد هَفق ٍ کٌذ ٍارد تیطتری ی ًیرٍ ّا گرٍُ از یکی کِ ٌّگاهی (ب

 کٌذ هی حرکت ًیرٍ ضذى اثرٍارد در تَج ٍ ( کٌص ) زًذ هی ضرتِ تَج تِ کِ ضخصی هثل . ضَد ظاّر ًیرٍ تا کٌٌذ اثر ّن تر جسن دٍ تایذ حذاقل-5

 در کٌذ ًوی کاری ّیچ ٍ است ایستادُ اتَهثیل یک کٌار ضخص یک کِ زهاًی هثل ضَد ًوی ظاّر ًیرٍیی ّیچ ًکٌٌذ اثر ترّن جسن دٍ کِ زهاًی اها ( ٍاکٌص)

 . کٌذ ًوی حرکت ّن اتَهثیل حالت ایي

 6سوال 5سوال 4سوال 3سوال 2سوال 1سوال

 خٌثی حرکت کطیذُ این هی تٌذین تاز هی کٌین ًیرٍ



1ورزش ونیرو:  ششم درسپرسش ها وفعالیت های پاسخ   

 

 2  

 

 ها تِ را تَپی کِ ٍقتی هثال . تَد تیطترخَاّذ آى حرکت تغییر ، تاضذ کوتر آى جرم ّرچِ ٍ کوتر آى حرکت تغییر تاضذ تر سٌگیي جسن جرم ّرچِ یعٌی-6

 است ها تذى جرم از تر سثک تَج جرم چَى جا ایي در . کٌین هی ٍارددرٍازُ ٍ کٌین هی تیطتر را آى (ضتاب) سرعت ، پا یا سر تا ها ٍ دٌّذ هی پاس

 . گیرد هی ضتاب کوتر است فَتثال تَج از تر سٌگیي آى جرم چَى تکٌین را کار ایي تسکتثال تاتَج تخَاّین اگر ٍلی گیرد هی ضتاب راحت

 ضوا پای تِ ًیس تَج هقاتل طرف از(عول)ضَد هی تَج حرکت تاعث ٍ ضَد هی ٍارد تَج تِ ضوا پای ًیرٍی زًیذ هی ضرتِ تَج تِ ضوا کِ زهاًی هثال-7

 خَریذ هی زهیي زهاًی هثال یا . کٌیذ هی پا در درد احساس کوی ضوا هَقع درایي احتواال کِ ( العول عکس ) است تراتر ضوا ًیرٍی تا کِ کٌذ هی ٍارد ًیرٍیی

 .گیرد هی درد ضوا پای

 ها کِ ضَد هی تاعث ٍ کٌذ هی ًیرٍٍارد ها طرف تِ جْت خالف در اها ، ها هساٍی ًیرٍی ّن دیَار ( دّین هی تکیِ ) کٌین هی ٍارد ًیرٍ دیَار تِ ها ٍقتی -8

 . ًیفتین

9- 

 

 1شکل                                           2شکل                                            3شکل            

 ٍ طرف یک از در حالت سَم علی  . دٌّذ هی ّل را جعثِ دٍستص کوک تا علی دٍم حالت در    .دّذ هی ّل دارد را جعثِ یک علی ،حالت اٍل در

 . دٌّذ هی ّل را جعثِ هقاتل طرف از دٍستص

  کٌذ هی حرکت تِ ضرٍع تر سریع جسن ٍ ضذُ ٍارد جسن تِ تری تیص خالص ًیرٍی ٍ ضًَذ هی ترکیة ّن تا ًیرٍّا چَى دٍم حالت(الف

 . کٌذ ًوی حرکت جسن ٍ اًذ کردُ خٌثی را ّوذیگر اثر ًیرٍّا چَى سَم حالت(ب
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 ث ت پ ب الف

 جْت تَقف تر سریع کٌُذ حرکت
 


