دتستاى پسشاًِ ی قاسن صادُ
خالصِ ی دسس ًیشٍ ّوِ جا ( )2( ٍ )1تِ ّوشاُ ًوًَِ سَال ٍ پاسخ
ٌّگاهی کِ جسوی سا هی کطین یا ّل هی دّین  ،تِ آى ًیشٍ ٍاسد هی کٌینً.یشٍّا ّوِ جا ّستٌذ.دس اًجام ّوِ ی کاسّا ٍ تاصی ّا
ًیشٍ تِ کاس هی سٍد.
ًیشٍّا هی تَاىًذ :
-1تاعث حشکت اجسام ضَد  (.هثل کطیذى هاضیي اسثاب تاصی )  – 2تاعث تَقف اجسام ضَد  (.هثل گشفتي تَج تَسط دسٍاصُ
تاى )  – 3تاعث تغییش ضکل اجسام هی ضَد ( هثل خویش تاصی )  – 4تاعث تغییش جْت اجسام هی ضَد ( هثل ضَت کشدى تَج )
ًیشٍّا هی تَاًٌذ دس جْت ّای هختلف تِ جسن ٍاسد ضًَذ ،هثال اگش هیخی سا تا چکص هی کَتین ًیشٍ اص تاال تِ هیخ ٍاسد ضذُ یا
اگش تَپی سا تِ تاال پشتاب هی کٌین ً ،یشٍ اص پاییي تِ جسن ٍاسد ضذُ ٍ .....
گاّی اٍقات ً ،یشٍی ها تشای تِ حشکت دسآٍسدى اجسام کافی ًیست .دس ایي هَاقع اص ًیشٍی دیگشاى کوک هی گیشیوَ یا اص
کٌی .
اتضاسّا استفادُ هی م
ًیشٍ ّوِ جا ( ) 2
دس هطالة تاال یاد گشفتین کِ ًیشٍّا تاعث چِ چیضّایی هی ضًَذ .دس ایي دسس یاد هی گیشین کِ :
ًیشٍّا اًَاع هختلفی داسًذً -1 :یشٍّای تواسی ً – 2یشٍّای غیشتواسی
ًیشٍّای تواسی یعٌی دست ضوا تایذ تِ جسوی تچسثذ ٍ تواس داضتِ تاضذ تا تتَاًیذ آى جسن سا ّل تذّیذ یا تکطیذ.ها دس اًجام ایي
کاسّا اص هاّیچِ ّا استفادُ هی کٌین .
ًیشٍّای غیش تواسی یعٌی تذٍى تواس تا جسن آى جسن کطیذُ هی ضَد یا ّل دادُ هی ضَد!!!
یکی اص ایي ًیشٍّای غیش تواسی ً ،یشٍی جارتِ یا ًیشٍی کطص صهیي استً.یشٍیی است کِ کشُ ی صهیي تش اجسام ٍاسد کشدُ ٍ آى
ّا سا تِ سوت خَد هی کطذ.ایي ًیشٍ دس تسیاسی اص هَاسد تِ ها کوک هی کٌذ.هثل  :افتادى اجسام  ،جاسی ضذى آب سٍدخاًِ ّاٍ...
اگش ایي ًیشٍ ًثَد دس تسیاسی اص کاسّا دچاس هطکل هی ضذین.هثال هوکي تَد آب ضیش دستطَیی تِ سوت تاال هی سفت.

جْت ًیشٍی کطص صهیي تِ سوت پاییي استّ .شچِ جشم جسوی تیطتش تاضذ ًیشٍی کطص صهیي تش آى جسن تیطتش است.
یکی دیگش اص ًیشٍّای غیش تواسی ً ،یشٍی تیي آّي ستاّا ست .آّي ستا ّا داسای دٍ قطة ضوال ٍ جٌَب ّستٌذ.
اگش دٍ آّي ستا سا سٍتِ سٍی ّوذیگش قشاس دّین تذٍى ایي کِ تاّن تواس داضتِ تاضٌذ تِ یکذیگش ًیشٍ ٍاسد هی کٌٌذ .اگش دٍ آى ستا
سا طَسی هقاتل ّن قشاس دّین کِ قطة ّای ّن ًام سٍتِ سٍی یکذیگش تاضٌذ ،یکذیگش سا ّل هی دٌّذ .
اگش دٍ آّي ستا طَسی دس هقاتل یکذیگش قشاس تگیسًذ کِ قطة ّای غیش ّن ًام سٍتِ سٍی یکذیگش تاضٌذ ّ ،وذیگش سا هی ستایٌذ یعٌی
یکذیگش سا جزب هی کٌٌذ.پس  :قطة ّای ّن ًام یکذیگش سا ّل هی دٌّذ ٍ قطة ّای غیش ّن ًام یکذیگش سا جزب هی کٌٌذ.
ٌّگاهی کِ ًیشٍی ها تشای حشکت اًذاختي اجسام کافی ًثاضذ  ،اص ًیشٍی دیگشاى یا اص اتضاس کوک هی گیشین .
یکی اص ٍسایلی کِ دس جاتِ جایی اجسام سٌگیي تِ ها کوک هی کٌذ ،اّشم ًام داسد .اّشم ٍسیلِ ای است کِ تا آى ٍ تِ کوک تکیِ
گاُ  ،جسوی سا تلٌذ هی کٌین .اّشم ّا داسای سِ قسوت اصلی ّستٌذ.

قسمتی کو بو آن نیرو وارد می کنیم

قسمتی کو جسم قرار دارد
تکیو گاه

اگش ًیشٍ تِ تکیِ گاُ ًضدیک تش ضَد  ،تا ًیشٍی تیطتشی جسن تِ حشکت دس هی آیذ.
نیرو

اگش جسن تِ تکیِ گاُ ًضدیک تش ضَد  ،تا ًیشٍی کوتشی جسن تِ حشکت دس هی آیذ.

ًوًَِ سَاالت ّوشاُ تا پاسخ :
 – 1کطیذى یا ّل دادى اجسام ّ ،واى ٍاسد کشدى  ..................است .
 – 2تشای اًجام کاسّا ًیاص تِ  ........................داسین .

{ًیشٍ }
{ًیشٍ }

 – 3دس کذام حالت  ،تشای تِ حشکت دس آٍسدى جسن  ،آى سا فقط ّل هی دّین ؟
الف  :تستي دس

ب :گشفتي تَج

ج  :دس آٍسدى هیخ اص تختِ

د :قیچی کشدى پاسچِ

 – 4دس ّش هَسد ً ،یشٍ دس چِ جْتی تش جسن ٍاسد ضذُ است ؟ تا کطیذى فلص ًطاى تذُ

ً – 5یشٍ تاعث چِ چیض ّایی هی ضَد؟
{-1تاعث حشکت اجسام ضَد  – 2تاعث تَقف اجسام ضَد  – 3تاعث تغییش ضکل اجسام هی ضَد  – 4تاعث تغییش جْت اجسام
هی ضَد }
 – 6دس کذام هَسد ًیشٍی کطیذى ٍجَد داسد؟
ب ً :یشٍی تیي آّي ستاّا

الف ً :یشٍی کصش صهیي

ج :تاص کشدى دس یخچال

دّ :ش سِ هَسد

 – 7دس تیي دٍ آّي ستا ًیشٍی ٍ ........................جَد داسد.
الف  :کطیذى

بّ :ل دادى

ج  :تواسی

 – 8کذام جولِ دسست ًیست ؟
الف  :دٍ قطة ّن ًام دس آّي ستا  ،یکذیگش سا ّل هی دٌّذ.
ب :دٍقطة غیش ّن ًام دس آّي ستا  ،یکذیگش سا ّل هی دٌّذ.
ج :دٍ قطة ّن ًام دس آّي ستا  ،یکذیگش سا جزب ىهی کٌٌذ .
د  :توام آّي ستاّا دٍ قطة داسًذ.

د  :کطیذى ٍ ّل دادى

 – 9جْت ًیشٍی صهیي تِ سوت  .........................است .

{ پاییي }

 – 10اّشم چیست ؟
 .اّشم ٍسیلِ ای است کِ تا آى ٍ تِ کوک تکیِ گاُ  ،جسوی سا تلٌذ هی کٌین.
 – 11سِ قسوت اصلی اّشم سا ًام تثش؟
قسوتی کِ تِ آى ًیشٍ ٍاسد هی کٌین  ،تکیِ گاُ  ،قسوتی کِ جسن قشاس داسد
ٌّ – 12گاهی کِ ًیشٍی ضوا تشای جاتِ جایی جسن کن است چِ هی کٌیذ ؟
{ٌّگاهی کِ ًیشٍی ها تشای حشکت اًذاختي اجسام کافی ًثاضذ  ،اص ًیشٍی دیگشاى یا اص اتضاس کوک هی گیشین .یکی اص ایي اتضاس ّا
اّشم است }.
 – 13دس یک تشاصٍی فٌش داس  ،ساتطِ ی تیي طَل فٌش ٍ جشم جسن چگًَِ است ؟
{ ّش چِ جسن سٌگیي تش تاضذ صهیي تا ًیشٍی تیطتشی فٌش سا هی کطذ ٍ دس ًتیجِ فٌش تیطتش کطیذُ هی ضَد}.
ً – 14یشٍی کطص صهیي  ،دس چِ کاسّایی تشای ها هضاحوت ایجاد هی کٌذ؟
{ٍقتی کِ جسوی سا هجثَس ّستین تِ سوت تاال تکطین یا ّل دّین .چَى ًیشٍی کطص صهیي تِ سوت پاییي است ٍ ها اگش جسوی سا
تِ سوت تاال تکضین تش خالف جْت ًیشٍی کطص صهیي عول هی کٌین  ،تٌاتشایي کاس تشای ها سخت هی ضَد }.
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