
https://www.tafrihicenter.ir/edu


 

   طراحی کنین و بسازین: 8درس |لیت های علوم تجربی ششن پاسخ توام سواالت و فعا

 خانوادگی:نام ونام 

 کالس:

 گاها آهوزشگاه:

 6 علوم تجربیگروه  طراح سوال:

 نوع آزهوى:

 زهاى آزهوى:
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 طراحی کنیم و بسازیم 8درس

 26ی سوال متن صفحه

  کٌید؟ چِ رٍش ّایی ترای تِ حرکت در آٍردى ّر کاردستی پیطٌْاد هی

 سِ چرخِ اتَهثیل هقَایی رتات پرٍاًِ

هیلِ یا هفتَل فلسی زیر ًصة 

 تال ّای پرٍاًِ

قرار دادى چرخ یا 

 تلثریٌگ در پا ّای رتات

قرار دادى یک قطعِ آٌّی در زیر آى ٍ 

 حرکت دادى آى تِ ٍسیلِ آّي رتا

استفادُ از هتَر الکتریکی یا 

 آرهیچر

 

 26ی صفحه کار در کالس

 پیطٌْادی را در عول ًطاى دّد. ّر گرٍُ تا ساختي ٍ تِ حرکت در آٍردى کاردستی خَد رٍش ّای

 .تَاًین از چرخ دًدُ، تسوِ، هتَرالکتریکی، آّي رتا ٍ .. ترای ایجاد حرکت در کاردستی ّا استفادُ ًوایین هی

 26ی صفحهوگو کنید  گفت

 د.ًوایطگاّی از ًوًَِ ّای ساختِ ضدُ تر پا کٌید ٍ رٍش ّای تِ حرکت در آٍردى کاردستی ّا را تا ّن هقایسِ کٌی

ّا تا اّرم ٍ یک کاردستی تا پیچاًدى کص  کردًد تعدادی از آى تعضی از کاردستی ّا تا هَتَر الکتریکی حرکت هی

 .  کرد هتصل تِ پرٍاًِ حرکت هی

 26ی صفحه سوال متن

 اید؟ کی استفادُ کردُیآیا تا تِ حال از هَتَر الکتر

دستی تلِ، از هَتَر الکتریکی ٍ یا آرهیچر ترای ساختي اسثاب تازی ّایی هثل هاضیي ٍ قایق ٍ ّوچٌیي پٌکِ 

   این. استفادُ کردُ

 26ی صفحه ایستگاه فکر

 تَاى استفادُ کٌید؟ اگر هَتَر الکتریکی ًداضتِ تاضید، ترای تِ حرکت درآٍردى ٍسیلِ ّای خَد از چِ چیسّایی هی

ای استفادُ ًوایین. ّوچٌیي   جای اًرشی الکتریکی از اًرشی تاد، اًرشی خَرضید یا اًرشی هاّیچِ تَاًین تِ هی

ای ضکل، آٌّرتا ٍ ... ترای ایجاد حرکت استفادُ  تَاى از فٌر، چرخ، تلثریٌگ، ساچوِ، هیلِ ّای ًازک استَاًِ هی

خالی، قَطی ًَضاتِ ّای پالستیکی، چرخ، هاضیي ّایی  قرقرُتَاى از ٍسایلی هاًٌد  ًوَدُ. ترای اًتقال ًیرٍ ّن هی

ّای خراب ٍ تسوِ  ّای اسثاب تازی کِ غیر قاتل استفادُ ّستٌد یا کص الستیکی، چرخ دًدُ ّای اسثاب تازی

 استفادُ ًوَد.




