
 (2)نیرو همه جا 
 

 سرکار خانم مینا سیدیان 

 دانش آموز دیبا افتخاری



ما در درس قبلی آموختیم که با کشیدن و هل دادن می توانیم اجسام را به حرکت •
 .در آوریم

 .در واقع ما داریم نیرو وارد می کنیم•

 



 نیروی جاذبه

 !تصور کنید توپ را در آسمان رها کنیم و به زمین بر نگردد•

 !یعنی نیروی جاذبه ای وجود نداشت•

 



 شما نیروی جاذبه را می بینید؟•

 نیروی آهن ربا را چطور؟•

 همان طور که آهنربا بدون تماس ،آهن ربایی دیگر را به خود می کشد،•

 .کره ی زمین هم همین کار را می کند•

 .کره ی زمین ،همه چیز را بر خودش نگه می دارد و اگر نبود ،اتفاقات بدی می افتاد•

 !مثال کره ی زمین نابود می شد و از بین می رفت•

 .می گویند( جاذبه ی زمین)به این نیروی زمین، نیروی کشش زمین•





 ....نیروی جاذبه فایده های زیادی دارد

 اگر نبود،ما نمی توانستیم بنشینیم،•

 ..یا غذا بخوریم•

 !همه چیز سخت می شد•

 



 !اگر نیرو کافی نباشد

 .درست است که نبودن نیرو ی جاذبه ممکن است مشکل های زیادی را به وجود بیاورد•

 !اما گاهی اوقات،دوست داریم نیروی جاذبه وجود نداشته باشد•

 .مثال برای بلند کردن اجسام بسیار سنگین•

 !شاید نیرو ی ما برای همه ی کار ها کافی نباشد•



 نیروی کشش

 نیروی کشش در بسیاری از کارها به ما کمک می کند

 نیروی کشش در چه کار هایی به ما کمک می کند؟

 

 





 نیروی رانش 

 

 .وقتی هواپیما یا خودرو به جلو حرکت می کند نیروی رانش آن را به جلو میبرد

 .نیروی رانش یعنی رفتن جلو جسم



اگر به عکس نگاه کنیم ، متوجه می شویم که برای انرژی هایی مانند آهن ربا ،الزم نیست که آنها را به هم 

.وصل کنیم  



 سوال

 وقتی توپ را در آسمان رها می کنیم و به زمین بر می گردد چه نیرویی آن را به طرف زمین می کشد؟•

 نام نیروی آهن ربا چیست؟•

 وقتی هواپیما به جلو حرکت می کند چه نیرویی آن را به جلو می برد؟•

 :نیروی کشش را تعریف کنید•



 پایان


