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 : تماسی نیروهای

  به ، نیرو اثر و اعمال برای که هستند نیروهایی باالبری نیروی ، هوا مقاومت نیروی ، اصطکاک نیروی

 . است نیاز جسم با تماس

 : تماسی غیر های نیروی

  تماس بدون و دور راه از که هستند نیروهایی مغناطیسی نیروی ، الکتریکی نیروی ، زمین جاذبه نیروی

   . شوند می وارد یکدیگر به جسم دو

 انواع نیروها



  ،  نیرو این . کِشد می خود طرف به را آنها و کند می وارد نیرو خود نزدیک اجسام ی همه به زمین

 . شود می نامیده زمین جاذبه یا گرانشی نیروی

 نیروی جاذبه زمین



کند می عمل چیزی هر و کس هر روی زمین جاذبه نیروی . 

شود می نامیده وزن ،  کند می وارد جسم یک به زمین که ای جاذبه نیروی . 

دلیل همین به . کند می جذب را اجسام فقط و کند نمی دفع را جسمی هیچ زمین : نکته 

 . دارند وزن زمین روی اجسام

 نیروی وزن 



  دور به گرانش نیروی اثر در قمر 160 از بیش با شمسی منظومه دیگر ی سیاره هفت و زمین

  اما کند می تغییر مدارش در حرکت حین خورشید از سیاره هر ی فاصله و چرخند می خورشید

 . کنند نمی برخورد هم با گاه هیچ

 شگفتی آفرینش



وارد  ، شود می ربا آهن جذب که جسمی یا دیگر ربای آهن یک به ربا آهن یک که نیرویی  

 . است تماسی غیر نیروی نوعی که شود می نامیده مغناطیسی نیروی ،  کند می

رانشی نوع از هم و باشد کششی نوع از هم تواند می مغناطیسی نیروی . 

 

 نیروی مغناطیسی



شوند می نامیده ربا آهن های قطب ،  دارند قوی مغناطیسی خاصیت که ربا آهن سر دو . 

است رانشی نوع از مغناطیسی نیروی دهیم قرار هم کنار را ربا آهن نام هم قطب دو هرگاه 

 . کنند می دفع را همدیگر یعنی

نیروی ، شود نزدیک آهن فلز به ربا آهن یک یا و هم به ربا آهن ناهمنام قطب دو هرگاه  

 . کنند می جذب را همدیگر و است کششی نوع از مغناطیسی

 

 نیروی مغناطیسی



صورت به تواند می نیرو این . شود می ایجاد جسم دو بین که است نیروهایی از یکی الکتریکی نیروی 

 . شود ایجاد جسم دو بین رانشی یا کششی

به را پالستیکی ای شانه اگر . است مالش روش الکتریکی بار شدن ایجاد های روش از یکی : نکته  

  شوند می پالستیکی های شانه جذب کاغذها خرده ، کنیم نزدیک کاغذها خرده به و دهیم مالش موها

 . است الکتریکی نیروی دلیل که

 نیروی الکتریکی



است حرکت اصطکاک نیروی ، شود می حرکت شدن کُند سبب که نیرویی .   

گذارد می اثر جسم بر حرکت جهت خالف همواره اصطکاک نیروی . 

را خود ی دوچرخه یا و کند کم را خود سرعت کردن ترمز با خواهد می که سواری  دوچرخه : مثال  

 . کند می استفاده دوچرخه الستیک و زمین اصطکاک نیروی از کند متوقف

 نیروی اصطکاک



  با .دهیم انجام آسان تر را کارها می توانیم آن ها با که هستند ساده ماشین های از دیگری نوع اهرم ها

 .دارند مختلف شکل های اهرم ها .کرد جا به جا آسان تر را سنگین چیزهای می توان اهرم کمک

  .است شده توصیف میالد از قبل 260 سال در اَرَشْمیدُس یونانی، دانشمند توسط بار اولین اهرم

 اهرم 



 با تشكر از توجه شما  


