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پیشگفتار 

به نام خدا

سـال ها پیـش، تعـداد زیـادی از دبیـران مـدارس اسـتعدادهای درخشـان شـهر تهـران )تیزهوشـان(، دور هـم جمـع شـده و 

مؤسسـه آموزشـی عالمـه حلـی را تًاسـیس کردنـد. مؤسسـه عالمـه حلـی پـس از ارائه خدمـات آموزشـی متعدد بـه مدارس 

اسـتعدادهای درخشـان و بسـیاری از مـدارس برتـر کشـور در مقطـع دبیرسـتان، بنا بر نیازسـنجی آموزشـی و تقاضـای اولیا و 

دبیـران محتـرم، در سـال های اخیـر تصمیـم گرفتـه تا در مقطع دبسـتان نیز بـرای دانش آموزان سـرآمد امکانات آموزشـی در 

سـطح تیزهوشـان فراهـم نمایـد. ایـن خدمـات در حـال حاضـر بـرای دانش آموزان سـال ششـم ابتـدای ارائه می شـود.

تـالش زیـادی شـده بـا بهره منـدی از تجـارب مؤلفان گرامـی کتاب ها، کـه همگی از مدرسـان برجسـته مدارس تیزهوشـان 

هسـتند کتاب هایـی تألیـف گـردد کـه عالوه بـر عمق بخشـی به محتـوای آموزشـی، روان و جـذاب بودن متـن و بخش های 

طراحـی شـده، دانش آمـوزان را بـرای ورود بـه مقطع بعـدی نیز آمـاده نمایند.

 به صـورت ویـژه ایـن مجموعه کتاب با اسـتانداردهای آزمون ورودی مدارس اسـتعدادهای درخشـان هماهنگ شـده اسـت و 

امیدواریـم دانش آمـوزان مسـتعد کشـورمان را یاری رسـاند تـا بهترین نتایـج را در آزمون های ورودی کسـب نمایند.

عابدی جعفری

مدیر انتشارات عالمه حلی



ورزش و نیرو )1(
فصل 6

چگونه یک انسان می تواند یک هواپیما را بکشد؟
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ناتآنانتظارمیرود: عهاینفصلوحلدقیقتمری پسازمطال

بتوانی نیرو را از روی آثار آن تشخیص دهی. {
واحد اندازه گیری نیرو و نحوه اندازه گیری آن را بدانی. {
بر ویژگی نیرو مسلط باشی. {
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نیرو چیست؟
در زندگی روزمره از صبح که از خواب بیدار می شوید تا شب که دوباره می خوابید کارهای زیادی 
از خواب پا  انجام می دهید که همه این کارها با حرکت همراه است؛ مثالً همان اول صبح که 
می شوید، بدن خود را حرکت داده و از توی رخت خواب بلند می شوید )که یکی از سخت ترین 
کارها است!(. بعد از آن صبحانه می خورید و با جویدن غذا ذرات آن را حرکت می دهید که باعث 
تغییر شکل آن می شود. سپس سوار ماشین شده و به سمت مدرسه حرکت می کنید. در مدرسه 
سر کالس با حرکت مداد یا خودکار روی کاغذ چیزی می نویسید و در حیاط با حرکت دادن توپ  
بازی می کنید. بعضی وقت ها هم باید جلوی حرکت چیزی را بگیرید تا آن کار درست انجام شود؛ 
مثالً اگر صندلی، جلوی حرکت شما به سمت زمین را نگیرد روی زمین می افتید. اگر ترمز، جلوی 
حرکت ماشین را نگیرد تصادف می کنید و اگر جلوی حرکت توپ را نگیرید گل می خورید! این 

کارها را چگونه انجام می دهید؟ به سختی!

آوردن،  پایین  کردن،  بلند  کشیدن،  دادن،  فشار  دادن،  هل  با  و  به سختی  را  کارها  این  شما 
چرخاندن، پیچاندن، له کردن، تغییر شکل دادن، کوبیدن، پاره کردن، پرتاب کردن، تغییر مسیر 

دادن، نگه داشتن و...  انجام می دهید.

آیا می توانی برای هرکدام از موارد ذکر شده دو مثال بزنی؟

پاسخگو باش

در تمام کارهای مختلفی که گفته شد، می توانید شباهتی پیدا کنید. می توان گفت که در تمام 
آن ها شما دارید جسمی را یا هل می دهید )فشار می دهید( یا می کشید؛ مثالً هنگام هم زدن 
چایی )چرخاندن قاشق در لیوان( قسمتی از آن  را در حال هل دادن و در قسمتی در حال کشیدن 

قاشق هستیم و یا هنگام پاره کردن یک کاغذ با کشیدن دو گوشه از کاغذ آن را پاره می کنیم.
در کتاب علوم سال های قبل خواندید، وقتی چیزی را هل می دهیم یا می کشیم به آن نیرو وارد 

کرده ایم.
نیرو چیزی نیست که دیده شود ولی اثر آن را می توان دید و حس کرد.

کاری  نه تنها هیچ  آن  بدون  و  دارد  در جهان وجود  که  است  مهم ترین چیزهایی  از  یکی  نیرو 
نمی شود انجام داد بلکه هیچ چیزی اصالً وجود نداشت!

به نظرت نیرو چه نقشی در به وجود  آمدن مواد دارد؟ چرا می گوییم اگر نیرو وجود نداشت اصالً 
فسفر هیچ چیزی وجود نداشت؟

بسوزان
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آیا برای اینکه جسمی حرکت کند حتماً باید به آن نیرو وارد شود؟
به  حالت سکون  از  اینکه جسمی  برای  که  نیست  این  سؤال  کن.  دقت  باال  جمله  به   :۱ راهنمایی 
حرکت دربیاید نیاز به نیرو دارد یا نه. سؤال این است که برای اینکه حرکت کند )به حرکت خود 

ادامه دهد( به نیرو نیاز دارد یا نه!
راهنمایی ۲: شنیده ای اگر در فضا  سنگی را رها کنی چه می شود؟

فسفر 
بسوزان

در موارد زیر، آیا می توانی بگویی  واردکردن نیرو کدام یک از اثرات زیر را روی جسم دارد؟
)شروع به حرکت دادن جسم/ متوقف کردن جسم/ تغییر جهت حرکت جسم/ تغییر شکل جسم(

در بازی والیبال، توپی را که به تو پاس داده شده است را با ضربه  دست به سمت زمین حریف  �
می فرستی.

ماشینی که خاموش کرده و روشن نمی شود را با کمک دیگران هل می دهید. �
کاغذی را در مشت خود مچاله می کنی. �
توپی را که با سرعت به سمتت می آید را با دست می گیری. �

پاسخگو باش

در مثال های باال نیرو باعث یک تغییر در حرکت جسم شده است. عالوه بر این، نیرو می تواند 
جلوی تغییرات را هم بگیرد.

در موارد زیر نیروی موردنظر جلوی کدام یک از تغییرات را می گیرد؟
)جلوگیری از افتادن/ جلوگیری از شکستن / جلوگیری از تغییر جهت(

نیرویی که ریل قطار به چرخ های قطار وارد می کند. �
نیرویی که میخ به تابلو نصب شده به دیوار وارد می کند. �
نیرویی که محافظ صفحه نمایش گوشی  به آن وارد می کند. �

پاسخگو باش

ویژگی های نیرو

یک دست صدا ندارد و یک جسم  نیرو ندارد!
برای اینکه بخواهیم چیزی را هل دهیم یا بکشیم باید حتمًا کسی آن را ِبِکشد یا ُهل دهد. یک 
جسم نمی تواند به تنهایی خودش را ُهل دهد یا ِبِکشد! یک جسم به تنهایی برای خودش نیرو 
ندارد! نیرو داشتنی نیست! نیرو واردکردنی است! حتمًا باید دو جسم باشند که یکی از آن ها 
دیگری را ِبِکشد یا ُهل دهد؛ یعنی در واقع نیرو اثر متقابل بین دو جسم است. هر وقت یکی 
از دو جسم دیگری را هل داد یا کشید، نیرو وارد می شود و اگر از ُهل دادن دست کشید دیگر 

نیرویی وجود نخواهد داشت.
پس اگر شما ماشینی را هل می دهید تا وقتی دست شما در تماس با ماشین و در حال هل 
دادن باشد، شما دارید نیرو وارد می کنید، ولی وقتی آن  را ِول می کنید دیگر نیرویی به جسم وارد 
نمی کنید. از اینجا به بعد که ماشین به حرکت خود ادامه می دهد دیگر به نیروی شما ربطی ندارد 
)چون شما دیگر با ماشین در تماس نیستید که به آن نیرو وارد کنید و نیرو هم چیزی نیست 

که در جسم بماند!( و اگر نیرویی جلوی حرکت آن را نگیرد ماشین تا ابد حرکت خواهد کرد.!
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اگر بزنید، می خورید!
با مشت محکم به یک دیوار بکوبید! )مواظب باش دستت را نشکنی!( شما به دیوار نیرو وارد 

کردید پس چرا دست شما درد گرفت؟
وقتی می گوییم نیرو اثر بین دو جسم است؛ یعنی هر دو جسم به هم نیرو وارد می کنند. وقتی 
شما به دیوار نیرو وارد می کنید در واقع آن را لمس کردید و همان طور که وقتی شما دیوار را 
لمس می کنید، دیوار هم  دست شما را لمس می کند، وقتی شما به دیوار نیرو وارد می کنید دیوار 
هم به شما نیرو وارد می کند. وقتی خیلی محکم به دیوار ضربه بزنید دست شما درد می گیرد! 
ممکن است سؤالی پیش بیاید که شما به دیوار نیرو وارد کردید، دیوار باید دردش بگیرد، چرا 

شما دردتان گرفت و دیوار خم به ابرو نیاورد؟
شما با لمس کردن و یا ضربه زدن به دیوار به آن نیرو وارد می کنید و اگر دیوار حس درد داشت 
حتمًا دادش بلند می شد؛ ولی دیوار هم حس درد ندارد و هم خیلی محکم تر از آن است که با 
نیروی شما تغییری کند؛ اما وقتی شما دیوار را لمس می کنید، دیوار هم شما را همان مقدار لمس 
می کند! پس در واقع دیوار هم همان نیرو را به دست شما وارد می کند که باعث آزرده شدن 

سلول های عصبی حساس به درد دست شما می شود و دادتان هوا می رود!
وقتی نیرویی وارد می کنیم دو نکته خیلی مهم است:

۱- چقدر زور دارید؟
بعضی وقت ها نیرویی که وارد می کنیم به اندازه کافی زیاد نیست که بتوان با 

آن چیزی را تغییر داد یا جلوی تغییری را گرفت.
مثالً وقتی سعی می کنید یک میز خیلی سنگین را بلند کنید و هر چه نیرو وارد 
می کنید، میز از جایش تکان نمی خورد. یا وقتی سعی می کنید جلوی دویدن 

دوستتان را بگیرید ولی زورتان نمی رسد و او از دست شما فرار می کند.
۲- کدام طرف می زنید؟

نکته  مهم دیگر، جهِت واردکردن نیرو است؛ یعنی اینکه مثالً جسم را در چه 
جهتی می کشیم یا هل می دهیم. جهت واردکردن نیرو در نوع تأثیری که روی 

جسم می گذارد خیلی مهم است.
مثالً توپی که به سمت شما پرتاب شده است، اگر دقیقًا در خالف جهت حرکتش 
از کنار به آن  اگر  را متوقف کنید. ولی  به آن نیرو وارد کنید ممکن است آن 
مثالً  یا  آن شوید.  تغییر جهِت حرکت  باعث  می توانید  فقط  کنید،  وارد  نیرو 
یک والیبالیست با تغییرات خیلی جزئی در جهت ضربه زدن به توپ، می تواند 

سرنوشت یک بازی را تغییر دهد!
جمع یا تفریق؟

به یک جسم نیروهای زیادی وارد می شود. این نیروها بعضی وقت ها به هم کمک می کنند و 
کاری را انجام می دهند و بعضی وقت ها هم، اثر همدیگر را از بین می برند. این بستگی به جهت 

وارد شدن نیروها دارد.
مثالً می خواهید میز و نیمکت خود را کمی جابجا کنید. اگر به تنهایی نتوانید این کار را انجام 
دهید یعنی اندازه نیروی شما برای جابجا کردن میز کافی نباشد از دوست خود کمک می گیرید. 

حاال دوستتان به کمکتان می آید. 
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در هرکدام از حالت های زیر بگویید چه اتفاقی می افتد؟
 شما و دوستتان هرکدام از طرف های مقابل میز را هل دهید. 

شما و دوستتان هر دو از یک  جهت میز را هل دهید. 

شما میز را از کنار و دوستتان آن را از جلو هل دهد. )جهت عمود بر هم( 

پاسخگو باش

همان طور که دیدید، اگر چند نیرو به یک جسم وارد شود با توجه به جهت وارد شدن نیروها 
اتفاقات متفاوتی می افتد. اگر نیروها خالف جهت هم باشند اثر همدیگر را خنثی می کنند. اگر 
هم جهت باشند اثر همدیگر را تشدید می کنند و اگر در جهت های مختلف باشند اثر آن ها در یک 

جهت جدید دیده خواهد شد.

اندازه نیرو
در علوم تجربی همه چیز را اندازه می گیرند! مثالً نمی گویند قد یک نفر کم است یا زیاد، می گویند 
قد او ۱4۰ سانتی متر است! به هر چیزی که بشود آن را اندازه گرفت کمیت گفته می شود. نیرو 
هم یک کمیت است و باید آن را اندازه گرفت. اینکه بگوییم من جعبه را با نیروی زیاد هل دادم، 
خیلی علمی نیست! باید با عدد بگوییم چقدر نیرو وارد کردیم. برای این کار باید برای نیرو واحد 
داشته باشیم. واحد نیرو نیوتن است. )به افتخار دانشمندی به اسم نیوتن که چیزهای زیادی در 

مورد نیرو کشف کرد(؛ مثالً می گوییم من جعبه را با نیروی ۱۰۰ نیوتن هل دادم! 
در  را  متوسط  یک سیب  است،  چقدر  نیوتن   ۱ بفهمید  اینکه  برای 
وارد  نیرویی  دستتان  به  سیب  اآلن  بگیرید.  ثابت  به طور  دستتان 
می کند که می توانید آن را حس کنید. البته طبق چیزهایی که یاد 
گرفته اید دستتان هم به سیب نیرویی وارد می کند که باعث می شود 

سیب روی زمین نیافتد. این نیرو تقریبًا ۱ نیوتن است.
برای اندازه گیری هر کمیتی از یک وسیله  مخصوص استفاده می شود؛ مثالً برای طول: خط کش، 

برای زمان: ساعت، برای جرم: ترازو و برای اندازه گیری نیرو از نیروسنج استفاده می شود.

جمع نیرو ها 
حاال که فهمیدید نیرو جهت  و اندازه دارد می توانید حساب کنید اگر چند نیرو از جهات مختلف 

به یک جسم وارد شود چه اتفاقی میافتد.
مثال: الف( اگر شما و دوستتان یک جعبه را با نیروی 4۰ و 6۰ نیوتن به سمت راست هل دهید 

چه اتفاقی میافتد؟

به هر چیزی که بشود 

آن را اندازه گرفت 

کمیت گفته می شود.

نیرو سنج
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  سؤال های چهار گزینه ای

11 یکجعبهبهجرم۳کیلوگرمرویسطحیکمیزکامالًمسطحبهشکلافقیقرارگرفتهاست.باواردکردننیروهایی.
 مطابقشکلزیربهطورهمزمان،جسمبهکدامجهتحرکتمیکند؟)اعدادبرحسبنیوتونمیباشد(
)نمونه دولتی(  

۱( با نیروی 34۰ نیوتون به سمت جنوب غربی 

۲( با نیروی ۲9۰ نیوتون به سمت شمال شرقی

3( با نیروی ۱۵۰ نیوتون به سمت غرب 

4( با نیروی ۵۰ نیوتون به سمت شرق

21 )نمونه دولتی(. کدامیکازجمالتزیردرستمیباشد.

۱( نیرو ناشی از اثر متقابل )برهم کنش( است.

۲( اتومبیلی در حال حرکت است و می توان بدون واردکردن نیرو، آن را متوقف کرد.

3( تا زمانی که به جسم ساکنی نیرویی وارد نشود، جسم حرکت خواهد کرد.

4( وقتی اتومبیلی در جاده می پیچید و تغییر جهت می دهد، نیازی به واردکردن نیرو نیست.

31 امینبهیکاتومبیلنیروواردمیکند،ولیاتومبیلحرکتنمیکند.نیروییکهاتومبیلبهرامینواردمیکند،.
)نمونه دولتی( چقدراست؟

4( نیرویی وارد نمی کند )صفر( 3( بیشتر از نیروی امین  ۲( به اندازه نیروی امین  ۱( کمتر از نیروی امین 

41 مطابقشکلدادهشده،چندجسمباجرمهاییکسانرابهوسیلهفنرآویختهایم،کدامجملهصحیحمیباشد؟.

)نمونه دولتی(  

۱( شکل اجسام در مقدار کشیدگی فنر مؤثر است.

۲( فنر شماره ۲ از بقیه فنرها قوی تر است.

3( نیروی جاذبه، اثر بیشتری بر جسم شماره 3 گذاشته است.

4( شکل نشان می دهد که نیروی گرانش زمین بر اجسام یکسان است.

51 باتوجهبهاینکهاعمالنیروشامل)ُهلدادنیاکشیدن(میشود،کدامیکازفعالیتهایزیر،هردوحالت.
)نمونه دولتی( صورتگرفتهاست؟

۲( پرتاب توپ به طرف حلقه ۱( بستن درب یخچال  

4( گذاشتن خمیر نان در تنور 3( باز کردن درب اتاق  

61 )نمونه دولتی(. باتوجهبهشکلدرچهزمانیجسمبهسمتراستحرکتمیکند؟

۱( آ = ج، ب = د

۲( آ = ج، ب< د

3( آ = ج، ب> د

> ج < ب، آ 4( د
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پاسخ  ها

پاسخ تمرین  ها

11 نیرو می تواند باعث به حرکت در آمدن، متوقف شدن، تغییر جهت دادن، تغییر شکل دادن، تغییر سرعت دادن، .
چرخیدن و... شود.

21 ضربه زدن به توپی که در حال حرکت به سمت ماست و منحرف کردن توپ از مسیر اصلی اش،  حرکت ماه به .
دور زمین و حرکت تمام سیارات به دور خورشید.

31 ضربه زدن به توپ در حال حرکت در همان راستا- گاز دادن در اتومبیل، سریع تر پدال زدن در دوچرخه سواری، .
حرکت یک اسکیت باز روی انحنای شیب زمین اسکیت، رها کردن توپی از ارتفاع.

41 خیر. اگر جسمی در حال حرکت باشد، برای ادامه حرکتش به نیرویی نیاز ندارد؛ یعنی در واقع اگر به جسمی نیرو .
وارد نشود جسم حالت سکون یا حرکت یک نواخت خود را ادامه می دهد.

51 باید دقیقًا در خالف جهت حرکتش به جسم نیرو وارد شود. مثالً توپی که به سمت ما پرتاپ شده است، اگر دقیقًا .
در خالف جهت حرکتش به آن نیرو وارد کنیم و مقدار نیرو به اندازه کافی باشد، می توانیم توپ را متوقف کنیم.

61 نیرو اثر متقابل دو جسم است! حتمًا باید دو جسم باشند که به یکدیگر نیرو وارد کنند، نیرو اثر متقابل بین دو .
جسم است، هر وقت یکی از دو جسم به دیگری نیرو وارد کنند، جسم دوم هم به جسم اول نیرو وارد می کند؛ 

پس هرگز نمی توان بدون اینکه جسمی به ما نیز نیرو وارد می کند. ما به آن جسم نیرو وارد کنیم.

71 اگر کفش اسکیت پایمان باشد و دیواری را هل بدهیم، ما به دیوار نیرو وارد می کنیم و دیوار هم نیرویی دقیقًا .
برابر با نیروی ما ولی در خالف جهت به ما وارد می کند و این نیرو باعث حرکت ما به سمت عقب می شود.

81 در هر سه حالت هر دو به عقب می روند چون چه علی نیرو وارد کند و چه محمد، نفر دوم هم همان نیرو را وارد .
می کند پس در واقع هر سه حالت مانند حالت )ج( است که هر دو یکدیگر را هل می دهند.

91 بسته به جهتی که نیروی ما و دوستان به میز وارد می شود ممکن است یکی از این حالت ها رخ بدهد. اگر هر دو .
از یک سمت به میز نیرو وارد کنیم و نیروی ما کافی باشد، می توانیم میز راهل بدهیم، اگر هر دو خالف جهت و 
نیروهای برابر وارد کنیم میز حرکت نمی کند، اگر هر دو در خالف جهت و نیروهای نابرابر وارد کنیم میز به سمت 
نیرویی می رود که کمتر است. اگر نیروها را با زاویه 9۰ درجه به میز واردکنیم، میز اریب حرکت می کند. اگر نیرویی 

که به میز وارد می کنیم کم باشد اصالً میز حرکت نمی کند.

101 چون نیروها باهم برابرند  و در خالف جهت هم وارد می شوند؛ پس یکدیگر را خنثی .
می کنند اتفاقی نمی افتد.

111 دوستمان . نیروی  چون  می کند  حرکت  راست  سمت  به  میز 
بیشتر است.

121 ما برای حرکت، با پایمان به زمین نیرو وارد می کنیم، زمین هم نیرویی برابر با نیروی ما ولی در خالف جهت به .
پای ما وارد می کند و موجب حرکت می شود.


