به وقت تفکر
در خانه همگام با مدرسه

درس نامه
علوم پنجم دبستان
درس  ( 8کارها آسان مي شود ) 1
دبستان پسرانه دکتر قريب منطقه  18آموزش و پرورش تهران

سال تحصيلي 98-99 :
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 -1ما در زندگي خود  ،براي انجام دادن کار ها از ابزار و وسايل مختلفي استفاده مي کنيم .
چون نيروي ماهيچه هاي انسان و حيوانات محدود هستند و بعد از مدتي عضالت خسته مي شوند.اين ابزار و
وسايل کارها را راحت تر و سريع تر انجام مي دهند.
به اين ابزار ها و وسايل مختلف (ماشين ) گفته مي شود.
 -2به عبارت ساده تر  ،ماشين ها وسايلي هستند که کارها را با آنها آسان تر انجام مي دهيم.
 -3ماشين ،نيروي ما را به جسم منتقل مي کند (انتقال نيرو ) و گاهي فقط با تغير دادن جهت نيرو به ما کمک
مي کنند .
 -4ماشين ها به دو گروه طبقه بندي مي شوند.
 -5ماشين هاي ساده
 -6ماشين هاي پيچيده
 -7ماشين هاي ساده  ،پايه و اساس ساخت ماشين هاي ديگر هستند.
 -8ماشين هاي ساده عبارتند از :
اهرم ها – سطح شيبدار – پيچ – گوه – قرقره – چرخ و محور
 -9ماشين هاي ساده به تنهايي کار نمي کنند  .آنها فقط نيرو را افزايش مي دهند  ،فاصله را بيشتر و يا کمتر
مي کنند و يا جهت حرکت را تغير مي دهد تا کار بيشتري انجام شود.
 -10ماشين هاي ساده در دو گروه اصلي :
خانواده هاي اهرم و خانواده هاي سطح شيبدار طبقه بندي مي شوند.
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 -11ماشين هاي پيچيده :
از کنار هم قرار گرفتن مجموعه اي از ماشين هاي ساده به وجود مي آيند .مانند  :دوچرخه  ،اتومبيل و ....
 -12يکي از ماشين هاي ساده  ،اهرم ها هستند که از سه قسمت مهم به نام هاي :تکيه گاه  ،نيرو  ،جسم
تشکيل شده است .
 -13تعريف تکيه گاه :
نقطه اي است که ميله ي اهرم دور آن مي چرخد و در کتاب درسي با عالمت

نشان مي دهند.

 -14تعريف نيروي مقاوم و يا جسم :
جسمي است که به کمک اهرم  ،آن جسم را جابجا مي کنيم و در کتاب درسي با اين عالمت

نشان

مي دهند.
 -15تعريف نيروي محرک يا نيرو ؛
نيرويي است که براي جابجاکردن جسم نياز است و در کتاب درسي با اين عالمت نشان مي دهند .
 -16بازوي محرک :
فاصله ي نيرو تا تکيه گاه را بازوي محرک يا نيرو مي گويند.
بازوي محرک
 -17بازوي مقاوم :
فاصله بين جسم تا تکيه گاه را بازوي مقاوم يا جسم مي گويند.
بازوي مقاوم
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 -18حال براساس محل قرار گرفتن سه قسمت اصلي اهرم  ،اهرم ها را به سه دسته تقسيم مي کنند.
 -19اهرم نوع اول :
در اين نوع اهرم تکيه گاه  ،بين جسم و نيرو قرار مي گيرد.

 -20اهرم هاي نوع اول  ،سه حالت دارند .
 -21حالت اول  :تعادل
اهرمي که تکيه گاهش دقيقا در وسط جسم و نيرو قرار دارد.

بازوي محرک

=

بازوي مقاوم

در اين حالت  ،اهرم فقط تغير جهت نيرو دارد.
مانند االکلنگ و ترازوي دوکفه اي
 -22حالت دوم :
اهرمي که در آن جسم به تکيه گاه نزديک باشد.

بازوي مقاوم

بازوي محرک

بازوي محرک > بازوي مقاوم
در اين حالت اهرم  ،تغير جهت نيرو – افزايش نيرو
نيروي کمتري نياز است و کار راحت تر انجام مي گيرد .
مثال  :انبردست – قيچي – سيم چين – ميخ کش – قند شکن – ديلم و ....
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 -23حالت سوم
اهرمي که در آن نيرو به تکيه گاه نزديک باشد.

بازوي محرک

بازوي مقاوم

بازوي محرک < بازوي مقاوم
در اين حالت اهرم  ،تغير جهت نيرو  ،کار سريع تر انجام مي شود ،نيروي بيشتري وارد مي شود
مثال  :قيچي
 -24اهرم نوع دوم :
در اين اهرم ها  ،جسم بين تيکه گاه و نيرو قرار مي گيرد.

بازوي مقاوم
بازوي متحرک

بازوي مقاوم < بازوي متحرک
کار اين نوع اهرم ها  ،فقط افزايش نيرو است  ،کارها راحت تر انجام مي شود ،نيروي کمتري استفاده مي شود.
مانند فرغون -فندق شکن – گردو شکن – دربازکن نوشابه – قايق پارويي و ...

 -25اهرم نوع سوم :
اهرم هايي هستند که در آن نيرو  ،بين جسم و تکيه گاه قرار مي گيرد.
بازوي محرک
بازوي مقاوم

بازوي محرک < بازوي مقاوم
در اين نوع اهرم کار را سريع تر و نيروي ما را در مسافت بيشتري اثر مي دهند.
در اين نوع اهرم در وقت صرفه جويي مي شود.
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مانند  :راکت تنيس  ،جاروي فراشي  ،ساالد گير  ،يخ گير  ،پَنس  ،انبر  ،موچين انبري و ...
 -26مدل ساده شده ي اهرم ها
تغير جهت نيرو

 -حالت اول  :تعادل

 حالت دوم  :تکيه گاه به جسم نزديک تر -1اهرم نوع اول

بازوي محرک بزرگتر

تغيرجهت نيرو ،افزايش نيرو
 حالت سوم :تکيه گاه به نيرو نزديک ترتغير جهت نيرو  ،افزايش سرعت

انواع اهرمها
و نوع کمک
آنها

تکيه گاه در وسط

 -2اهرم نوع دوم  :جسم وسط
بازوي مقاوم < بازوي محرک

افزايش نيرو

 -3اهرم نوع سوم  :نيرو وسط
بازوي محرک < بازوي مقاوم

افزايش سرعت
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بازوي مقاوم بزرگتر

