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 وسایل مورد نیاز:

 (cm 5 cm× 25)ًَار واغذ 

 ًَار چسة

 لیچی

 1آسهایش 

 ّلیىَپتز واغذی:

واغذ را اس ٍسط ٍ در 

جْت طَلی تا وٌیذ، 

 11یککه سککز آى را  

تای وَچه تشًیذ. ایي تاّا را 

جکای وکَد   تا ًَار چسکة در  

هحىککن وٌیککذ. در سککز دی ککز 

ًَار، تا دلت هحکل تکا شکذى    

ا تکِ  ساًتیوتزی تثزیذ ٍ دٍ ًَار حاصل ر 11واغذ را تا حذٍد 

 صَرت تالْای تاریىی تا وٌیذ. 

 پتز را اس تاالی سز وَد رّا وٌیذ.ایي ّلیىَ
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 وسایل مورد نیاز:

 (cm 8 cm× 25واغذ ) ٍرق

 ًَار چسة

 لیچی

 همَایه تىِ 

 2آسهایش 

 هذل تال َّاپیوا

واغذ را اس ٍسط ٍ در جْت طَلی تکا وٌیکذ تکا    

سککاًتیوتز شککَد. دٍ سککز آى را  12.5طککَل آى 

رٍی ّن ت ذاریذ ٍ یکه سکز را اًکذوی پکاییي     

تیاٍریذ تِ طَریىِ واغذ تکِ صکَرت لکَ     

 وَچىی ون شَد.

حاال سکزّای واغکذ را رٍی یکه همکَا یکا      

لسکوت صکا    وتاب تچسثاًیذ. تِ طَریىِ 

واغذ در سطح همَا لزار گیکزد ٍ لسکوت   

 لَ  دار واغذ تِ طز  تاال تاشذ.

حاال همَا یا وتاب را رٍ تِ رٍی لة وکَد  

ت یزیذ تکِ صکَرتیىِ لسکوت لکَ  دار     

 واغذ اس شوا دٍر تاشذ.

 حاال تِ واغذ تذهیذ.
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 وسایل مورد نیاز:

 (cm27.5 × 23.5 واغذ ) ٍرق

 ًَار چسة

 گیزُ واغذ

 3آسهایش 

 َّاپیوای واغذی دٍرپزٍاس

 هطاتك شىل َّاپیوا را تساسیذ.
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 وسایل مورد نیاز:

 (cm 25 ×21 واغذ ) ٍرق

 لیچی

 4آسهایش 

 َّاپیوای واغذی تا پزٍاس طَالًی

 هطاتك شىل دستَر ساوت را دًثال وٌیذ.
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 وسایل مورد نیاز:

 ًی پالستیىی

 ٍرق واغذ

 ًَار چسة

 لیچی

 5آسهایش 

 َّاپیوای واغذی تا دٍحلمِ

دٍ ًَار واغکذی  

 cm 1تِ عکز  

 cm 27ٍ طککَل

 تا دلت تثزیذ.

تا ّز ًکَار یکه   

حلمِ درست وٌیکذ ٍ دٍ سکز حمکِ را تکا چسکة      

 هحىن وٌیذ.

 .ّا را رٍی ًی تچسثاًیذ حلمِ

تَاًیکذ پکزٍاس    ّا رٍی ًی هکی  تا تغییز هىاى حلمِ

تیشکتزیي تکزد پکزٍاس را    َّاپیوا را تغییز دّیذ ٍ 

 دست آٍریذ. تِ

 

 



 

انرژیٍ  ورزش و نیروّای ّای تىویلی علَم ششن فصلآسهایش 6  

 

 

 

 

 وسایل مورد نیاز:

 یه تاتزی

 واغذ ٍ چسة

 وتاب 3

 ًَاری هتز

هَساییه، سطح ّای هختلف) 

 شیشِ، هَوت، سٌگ، چَب(

 6آسهایش 

 اصطىان

 وتکاب   اس دٍ وتاب را تِ صَرت افمی لکزار دّیکذ.  

تِ عٌَاى سطح شیثذار استفادُ وٌیکذ. یکه   دی ز 

ب لزار دّیذ ٍ سکز دی کز را   رٍی دٍ وتاسز آى را 

 هَرد ًظز. رٍی سطح

دٍر تاتزی یه ًَار واغکذی تییچیکذ ٍ تکا چسکة     

 هحىن وٌیذ.

تاتزی را اس اتتذای سطح شیثذار رّا وٌیذ. هٌتظز تواًیذ تا تکاتزی هتَلکف شکَد.    

پیوایذ تا استفادُ اس هتز تِ دست آٍریذ  افمی هی سطحرٍی تاتزی هسافتی را وِ 

یادداشت وٌیکذ. آسهکایش را تکزای سکطَ      ٍ 

هختلف تىزار وٌیذ. سکی  جکذٍل را واهکل    

  وٌیذ.

 .................... هَوت شیشِ جٌ  سطح

    ( cm) 1هسافت طی شذُ 
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 وسایل مورد نیاز:

 دٍ وتاب

 7آسهایش 

  ّا را اس ّن جذا وٌیذ. وتاب

یىسکاى یکا تمزیثکا ّکن     هطاتك شىل دٍ وتاب 

ّای وتاب را در ّکن   اًذاسُ اًتخاب وٌیذ ٍ ٍرق

 درگیز وٌیذ.

 

حال تا ووه دٍست وَد، دٍ طز  وتاب را گزفتِ ٍ سعی وٌیذ آى ّا را اس ّکن  

 جذا وٌیذ.
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 وسایل مورد نیاز:

 ًوه

 فلفل

 پارچِ پشوی

 تادوٌه یا لاشك پالستیىی

 8آسهایش  

 وٌیذ.ه را اس فلفل جذا ًو

در یه تشکماب همکذاری ًوکه ٍ فلفکل هخلکَ       

اًذ. یه تادوٌه را تا پارچکِ پشکوی هکالش     شذُ

 دّذ. دّیذ ٍ هشاّذُ وٌیذ چِ رٍی هی
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 9آسهایش 

 لَطی فلشی را حزوت دّیذ.

یه تادوٌه را تا پارچِ پشوی هالش دّیذ، یکه  

لَطی فلشی را رٍی سطح تخَاتاًیکذ ٍ تادوٌکه را   

 دّذ؟ چِ رٍی هی تِ آى ًشدیه وٌیذ.

 

 

 

 

 

 

 

 وسایل مورد نیاز:

ی یه یا در فلش لَطی فلشی

 تطزی

 تادوٌه

 پارچِ پشوی


