
 

 

 

 

 

 

  خدا نام به

  عزیزان شما همه به میگم قوت خدا. گرامی همکاران شما خدمت ارادت و سالم عرض ضمن

 . هستم خدمتتون در(  تماسی نیروهای ) �� هفتم درس ادامه با  و

 

 :  ( تماسی نیروهای)  بخش این دانستنیهای ��

 نیروی معموال.) میشود کار وارد اصطکاک نیروی بلغزند، میخواهند یا میلغزند هم روی سطوح وقتی :اصطکاک

 ( . کند می کم را شتاب و خالص نیروی اصطکاک

 بر آنها لغزیدن چگونگی و مواد نوع به و آید می وجود به تماس، سطوح در موجود ناهمواریهای براثر اصطکاک

 مانع که دارند میکروسکوپی ناهمواریهایی  آیند می نظر به هموار بسیار که سطوحی حتی. دارد بستگی یکدیگر

 از باید یا لغزد، می دیگری جسم بر جسمی وقتی چسبند؛ می هم به تماس نقاط از بسیاری در اتمها. میشود حرکت

  .بکند آنها از را اتمهایی یا برود باال برآمدگیها

 

 می پایین به رو شیبدار سطح روی که جسمی بر. است حرکت جهت خالف بر همواره اصطکاک نیروی جهت ��

 نیروی لغزد می راست سمت به که جسمی بر و میشود وارد سطح این باالی جهت در اصطکاکی نیروی لغزد

 نیرویی آن بر باید کند، حرکت ثابت سرعت با جسم باشد قرار اگر بنابراین. شود می وارد چپ سمت به اصطکاکی

 . کنند خنثی کامال را یکدیگر اثر نیرو دو تا  شود وارد مخالف جهت �� در اصطکاک نیروی برابر
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 که کاری تمام بلغزانید، سطحش کوچکترین روی را جعبه اگر. ندارد بستگی هم تماس سطح مساحت به اصطکاک

 بنابراین. میماند یکسان اصطکاک ولی کنید، می متمرکز کوچکتر سطحی بر را آن وزن که است این دهید می انجام

. نمیکنند ایجاد باریکتر الستیکهای از بیشتر اصطکاکی بینید می اتومبیلها بعضی زیر که پهنی الستیکهای

 می آنها ساییدگی و شدن گرم از و کنند می پخش بیشتری سطح روی را اتومبیل وزن فقط پهنتر الستیکهای

 بیشتر، چرخهای! است یکسان چرخه هجده یا  چرخه چهار کامیون و زمین بین اصطکاک ترتیب، همین به. کاهند

 نیز ترمز هنگام توقف تعداد. کنند می کم چرخ هر بر را فشار �� ترتیب بدین و پخش بیشتری مساحت در را بار

  .دارد الستیکها سایش در شدیدی تأثیر چرخها تعداد اما. ندارد تأثیری

 

 چرخ یک روی بر را جعبه همین اگر اما است دشوار بسیار زمین روی بر سنگین جعبه یک دادن حرکت و کشیدن

 میزان دستی چرخ چرخهای که است آن دلیل به این و. بود خواهد آسان خیلی آن دادن حرکت. بگذاریم دستی

 باشد داشته تماس زمین سطح با جعبه ته آنکه جای به کار این با حقیقت در. میدهد کاهش مراتب به را اصطکاک

 با چیزی تماس سطح چه هر. میکند حرکت و میچرخد زمین  روی بر که است دستی چرخ صاف و روان چرخهای

 کاهش را اصطکاک میزان چرخ، از استفاده بنابراین. بود خواهد کمتر نیز اصطکاک میزان باشد، کمتر زمین سطح

 بر آجر دادن حرکت دهید، قرار میکنند ایفا را غلتک نقش که مداد تعدادی سنگین آجر یک زیر شما اگر. دهد می

  .بود خواهد آسانتر خیلی زمین روی

 میشوند نامیده بلبرینگ اصطالحا که اند فلزی های توپی یا غلتک از ای مجموعه دارای آالت ماشین از بعضی

 .است مؤثر بسیار آالت ماشین درون متحرک بخشهای بین اصطکاک کاهش در بلبرینگ از استفاده

 

  : هوا مقاومت

 در. دارد وجود ذرات این از میلیاردها انگشتانه یک در. است شده تشکیل مولکول نام به کوچکی بسیار ذرات از هوا

   !میرسد کیلوگرم بیست به حدودا آن، فضای در موجود هوای مقدار وزن متوسط اتاق، یک

. برود پیش و بزند کنار میکنند ایفا را مانع یک نقش که را هوا مولکولهای باید میکند حرکت هوا در جسم یک وقتی

 . میشود نامیده هوا مقاومت اصطالحا نیرو این و میکند وارد نیرو و فشار متحرک چیز برهر همیشه هوا

 

 



  میکنند؟ ایجاد مقاومت نیروی مایعات آیا

 حرکت مایعی درون جسم یک وقتی اند، شده تشکیل مولکول نام به کوچکی بسیار ذرات از هوا همانند نیز مایعات

 مانع تا میکنند وارد نیرو جسم آن بر نیز مایع ذرات دیگر، طرف از. برود پیش و بزند کنار را ذرات این باید میکند،

   .شوند آن حرکت

 حرکت برای جسم یک بنابراین  است زیادتر نسبت همان به نیز آن مقاومت باشد بیشتر مایع یک چگالی چقدر هر

 مقاومت غلیظ مایعات. بردارد راهش سر از و بزند کنار را آن از بیشتری ذرات باید چگال، مایع یک در کردنً

  : مثال. ایجادمیکنند بیشتری

 نیروی آب با مقایسه در پز و پخت روغن بنابراین. است آب غلظت از بیشتر مراتب به پز و پخت روغن غلظت

 . آورد می  وجود به زیادتری مقاومت

  چیست؟ آئرودینامیک

 عبور آن سطوح از آسانی به هوا نتیجه در و دارد دراز و کشیده شکل که است جسمی آئرودینامیک، جسم یک

   .میکند

 که اجسامی. بود خواهد حداقل و ناچیز آن روی بر هوا مقاومت تأثیر آنکه یعنی شکلی، چنین از برخورداری

 قسمت و دارند گرد و صاف شکل دم و صاف ای بدنه و گرد ای دماغه جت، هواپیمای یک ً  هستند، آئرودینامیک

 . دارد تیز نوک و کشیده نیز آنها عقب

 ۰۶ و ۸۵ و ۸۵ صص

 

 

 

 

 
 

 

 



 

  : ۸۵ و ۸۵ صفحات در بحث به ورود برای

 پس کنند بیان را خود احساس و بمالند هم به را خود دستان کردن گرم شیوه به خواهیم می اموزان دانش از ابتدا 

 که بگویند  کنندو تکرار را عمل مجددا و مالیده خود دستان کف به تا میدهیم قرار آنها اختیار در کرم مقداری  آن از

 . بود تر راحت دستها کردن گرم کار مرحله کدام در

 سرامیک یا شیشه روی دیگر بار و آن شبیه چیزی یا موکت یا فرش روی بار یک را فرفره مثل ای چرخنده اینکه یا

  . کنند بحث آن علت به راجع و کنند مقایسه مراحل از هریک در را چرخش زمان و بچرخانند

 عنوان به را چرخنده یا دستها حرکت کردن کند عامل نهایت در و داده انجام را ۸۵ ص آزمایش سپس و

 . کنیم معرفی اصطکاک��

 . است جسم حرکت حهت خالف بر همیشه آن جهت پس شود می جسم حرکت شدن کند سبب چون و ...

 جسمی هر اینکه به توجه با که دریابند باید اموزان دانش:  ۸۵ ص کنید فکر�� فعالیت و ها آزمایش انجام از بعد

 به چه اگر نیز ها شیشه حتی  باشد اصطکاک بدون که نداریم جسمی هیچ پس ایستد می باز حرکت از سرانجام

 . ( نداریم مطلق صافی. )  نمیشوند دیده چشم با که دارند ریزی بسیار ناهمواریهای ولی هستند صاف ظاهر



 افزایش یا کاهش روی مورد به مورد تا دهیم فرصت ها بچه به است بهتر ۸۵ ص کنید گو و گفت فعالیت در

 حرکت و طناب زدن گره ، کوه از رفتن باال ، ترمزکردن:  مانند جاهایی در دریابند نهایت در و کنند بحث اصطکاک

 حرکت سازی روان ، کردن اسکی مانند جاهایی در و کرد زیااااااااد را اصطکاک باید یخی و برفی راههای در

 . کرد کم را اصطکاک باید سنگین جسم یک دادن هل و دوچرخه زنجیرچرخ

 

  : ۰۶ ص کنید آزمایش فعالیت اولین در ��

 سنگین(  کتابها)  جسم هرچه که دریابند نهایت در داریم انتظار و دهیم می انجام را آزمایش فعالیت دستور مطابق

 با " کنیم کمتر میز با را جسم تماس سطح اگر پس است الزم(  کش کشش میزان)  بیشتری نیروی باشد تر

 یابند می در ترتیب بدین و کند می حرکت تر راحت جسم و اید می وجود به کمتری اصطکاک " مدادها از استفاده

 . است چرخ از  استفاده اصطکاک کاهش راههای از یکی �� که

 گاز و مایع ، جامد یعنی ماده حالت سه هر از و میشود استفاده مختلف راههای از اصطکاک کردن کم برای امروزه و

 بالشی وسیله به کنند حرکت هم روی است قرار که سطوحی کاری روغن با کنیم می استفاده اصطکاک کاهش برای

 ... و ساعت بند های پیم مثل تیز نوک اشیا از استفاده و(  هاورکرافت یا  هواناو ، مغناطیسی قطارهای)  هوا از

 

 است بحث موضوع آب و هوا مقاومت واقع در ولی شده اصطکاک از صحبت اگرچه ۰۶ ص کنید فکر فعالیت در  ��

 باشد تر غلیظ و چگالتر محیط هرچه و میشود آن سرعت مانع و کرده اثر هوا مقاومت هواپیما و ماشین بر یعنی

 و صاف ابزارها این بدنه سطوح است بهتر بنابراین میشوند حرکت مانع و کرده برخورد بدنه با بیشتری مولکولهای

  . شود جویی صرفه نیز انرژی در ضمن در شود کم آنها بدنه روی هوا مقاومت تا شوند طراحی کشیده

 جسم حرکت جهت برخالف و شده جسم حرکت مانع و کرده عمل اصطکاک نیروی مانند آب و هوا مقاومت نیروی

 . کند می عمل

  : یابند دست نتایح این به حداقل باید دادیم آموزان دانش به را الزم فرصت اینکه از بعد فعالیت این در��

 بسیارکمی زاویه با اتومبیل جلوی شیشه ، باشد کشیده باید خودرو انتهای و یکتواخت و صاف باید اتومبیل بدنه ��

 در)  باشد کم امکان حد تا ماشین ارتفاع و نباشد بدنه روی در زیاد زوائد دارای و باشد شده متصل ماشین بدنه به

 (. بایستد سریعتر هوا مقاومت افزایش�� با هواپیما میشود سبب چتر جنگی هواپیمای



 : ۰۶ ص کنید آزمایش فعالیت دومین در

 در باالبری نیروی تولید نحوه همینطور نیست درک قابل خیلی آزمایش کاغذ با ماشین بدنه روی هوا مقاومت

 . است فهم و درک قابل سختی به جاذبه بر غلبه و هواپیما

 : میشود پیشنهاد زیر فعالیتهای هوا مقاومت اثر نمایش برای

 هم با)  میرسند زمین به چگونه که کنیم می مالحظه و کنیم می رها مشخص ارتفاع از همزمان را A4 ورقه دو(  الف

 شده مچاله کاغذ بینیم می کنیم می رها ارتفاع همان از سپس کرده مچاله را کاغذها از یکی دوم درمرحله(  میرسند

 . است کمتر آن روی هوا مقاومت اثر  چون میرسد زمین به زودتر

 از آن رهاسازی و چترباز عنوان به آن به مداد یک بستن و قرقره نخ و فریزر کیسه با نجات چتر یک ساخت(  ب

 . است کرده اثر آن بر هوا مقاومت  باز زیرا میرسد زمین به آهسته خیلی میبینیم که ارتفاع

 ۰۶ و ۰۶ و ۰۶ صص

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

  : ۰۶ ص کنید آزمایش فعالیت در

 در هوا مولکولهای باشد بیشتر هوا سرعت هرچه �👈� که رسند می نتیجه این به مشاهده و آزمایش انجام از بعد

 فشارهوا کاغذ زیر و بادکنک اطراف در چون و میشود کمتر فشارهوا و شده خارج کاغذ روی  و بادکنک دو بین

 به کاغذ یا و میشوند نزدیک هم به ها بادکنک بنابراین میرود کم جای به زیاد جای از فشار همیشه و است بیشتر

 جای از فشار و شده نقطه دو در فشار اختالف بروز سبب هوا سرعت افزایش خالصه طور به و اید می باال سمت

 . میرود کمتر جای به بیشتر

 

  : ۰۶ ص کنید فکر فعالیت در

 با باد یعنی نمود استدالل را شیروانی سقف شدن کنده علت ؛ کرد استفاده ۰۶ صفحه آزمایش نتایج از توان می نیز

 فشار و است کم باد جریان شیروانی زیر در و است کمتر آنجا فشار پس است جریان در شیروانی روی در سرعت

 .. شود کنده است ممکن سقف بنابراین بیشتر



  : آن چاره راه و

 ۶ - شیروانی ارتفاع کاهش  

 ۶ - ساختمان به آن محکم اتصال  

 ۶ - برسد حداقل به فشار اختالف تا داریم نگه باز را شیروانی زیر فضای به مربوط پنجره . 

 

  : هواپیما بال طرف دو در سرعت تفاوت ��

 دیگر بخش و کند می عبور بال زیر از بخش یک میشود تقسیم بخش دو به میکند برخورد هواپیما بال به هوا وقتی

 برعکس و است کمتر فشارهوا نتیجه در و بیشتر ، قوس داشتن دلیل  به بال روی هوا سرعت گذرد می بال روی از

 دوطرف در فشار اختالف سبب سرعت اختالف ترتیب بدین بود خواهد بیشتر فشار و تر کم بال زیر در هوا سرعت

 غلبه جاذبه نیروی بر تا میشود ایجاد باالبری نیروی پس است بال روی از بیشتر بال زیر در فشار چون و شده بال

 . کند

 

 �� خوش همگی شب متشکرم عنایتتون و همراهی از

 

 

  

 


