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 به وقت تفکر

 در خانه همگام با مدرسه

 درس نامه

 علوم پنجم دبستان

 ( 2 ) کارها آسان مي شود 9درس 

 آموزش و پرورش تهران 18رانه دکتر قريب منطقه سدبستان پ
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 شود.يله اي که کارها را آسان تر کند )ماشين( گفته مي سدر درس قبل ، گفتيم که به هر و -1

 بعضي از ماشين ها ساده هستند ، مانند : سطح شيبدار، گوه ،پيچ ، قرقره ،چرخ و محور . -2

 سطح شيبدار :  -3

 يک ماشين ساده است و به ما کمک مي کند تا اجسام را بدون بلند کردن ، مستقيم و راحت جابجا کنيم.

 شيبدار با افزايش نيرو و تغير جهت نيرو به ما کمک مي کنند.سطح هاي  -4

 در سطح شيبدار ، نيرو به سمت جلو وارد مي شود اما جسم رفته رفته از سطح زمين باالتر مي رود . -5

 سطح شيبدار ، سطحي است که با سطح زمين زاويه دارد.  -6

 ارتفاع سطح شيبدار                                     طول سطح شيبدار                                 

 

 

 زاويه ي سطح شيبدار                                                                        

اشد ، و زاويه کوچکتر باشد)يعني هرچه در يک سطح شيبدار طول سطح ، بيشتر باشد ارتفاع کمتر ب -7

 کتاب درسي ( 69شيب کمتر باشد ( افزايش نيرو بيشتر است . )صفحه 

 و کارها راحت تر انجام مي شود .

 کتاب درسي  69مثال هايي از سطح شيبدار : صفحه  -8

سقف هاي شيرواني ساختمان ها ، سرسره ي بازي در پارک ها ، راه پله هاي ساختمان ، محل عبور افراد با 

 ويلچر ، مارپيچ جاده هاي کوهستاني ، نردبان 

 با استفاده از سطح شيبدار مي توانيم اجسام را به آساني از پايين به باال ببريم و از باال به پايين بياوريم. -9

باال رفتن و پايين آمدن از يک ديوار بلند سخت است اما با استفاده از نردبان مي توانيم اين کار  براي مثال :

 را به آساني انجام دهيم .

ي شيبدار درست مي کنند تا مهميشه سطح کف آشپزخانه ها ، حمام و سطح خيابان هاي شهر را ک -10

 آب جمع نشودو به سمت راه آب فاضالب حرکت کند .

 به وسايلي که يک لبه ي آن از لبه ي ديگر نازک تر است )گوه( مي گويند. -11

 گوه يک ماشين ساده است. -12
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 هستند . گوه ها شبيه سطح شيب -13

 گوه ها باعث افزايش نيرو و راحتي کار مي شوند. -14

 گوه ها مانند سطح شيبدار باعث تغيير جهت نيرو مي شود. -15

 ار :تفاوت گوه با سطح شيبد -16

از گوه براي کندن ، بريدن ، و قطعه قطعه کردن اجسام استفاده مي شود ، ولي سطح شيبدار براي جابجا 

 کردن اجسام به کار مي رود .

 گوه متحرک است ولي سطح شيبدار ثابت است. 

 هرچه لبه ي گوه تيز تر باشد ، افزايش نيرو و راحتي کار بيشتر مي شود. -17

 : مثال هايي از گوه -18

دندان نيش مار ، دندان پيش جوندگان مثل  دندان هاي پيش انسان و جانوران گوشت خوار ، ناخن ها ،

 کاردک و ....... –تبر  – مغار  –ميخ کش  –چاقو  – کلنگ  – خرگوش  -موش

 پيچ ها چگونه کار را آسان مي کنند؟ -19

ي مثال : با پيچ ها ميتوانيم دو قطعه را پيچ ها در زندگي روزانه کمک هاي زيادي به ما مي کنند . برا -20

 به هم وصل کنيم ، يا جسمي را روي ديوار نصب کنيم .

 پيچ ها نوعي ماشين ساده هستند. -21

پيچ ها در واقع يک نوع سطح شيبدار مارپيچ است که به دور يک ميله پيچيده است و با افزايش نيرو  -22

 کارها را راحت تر مي کند .

 ي بين دندان هاي پيچ کمتر باشد در سطوح سخت ، راحت تر فرو مي رود . هرچه فاصله -23

 سرپيچ المپ ها و ... – بطري نوشابه  – مثال : در بطري آب  -24

 قرقره ها چه کمکي به ما مي کنند؟ -25

اجسام را توانيم  وقتي کار ساختمان سازي به طبقه هاي باال مي رسد ، با استفاده از سطح شيبدار نمي -26

 تا ارتفاع زيادي باال ببريم ، براي اين کار از قرقره استفاده مي کنيم.

 از قرقره براي باال بردن مصالح ساختماني از سطح زمين به باالي ساختمان استفاده مي کنند. -27

 قرقره يک ماشين ساده است / -28
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 طنابي مي گذرد.قرقره چرخ شيار داري است که از شيار آن ريسمان يا  -29

قرقره ها نوعي اهرم هستند . دامنه ي حرکت اهرم محدود است ولي دامنه ي حرکت قرقره محدود  -30

 نيست.

 قرقره ها در دو نوع ثابت و متحرک هستند. -31

در قرقره هاي ثابت ، وقتي طناب را از يک طرف قرقره مي کشيم جسم با طناب طرف دوم باال مي آيد.  -32

 قره هاي ثابت فقط تغير جهت نيرو در کار صورت صورت مي گيرد .يعني در قر

 چاه آب  –قرقره هاي ثابت مانند : قرقره هاي پرچم 

با قرقره حرکت مي کند . مثل : قرقره هاي آسانسور ، تله کابين ، جرثقيل در قرقره هاي متحرک ، بار  -33

 ها و ....

 و را بيش تر کرده و کار را راحت تر مي کند .اين نوع قرقره ها )قرقره هاي متحرک ( نير -34

 به ترکيب دو قرقره ي ثابت و متحرک ، قرقره ي مرکب مي گويند. -35

 معموال اين قرقره ها با افزايش نيرو و تغير جهت نيرو به ما کمک مي کنند. -36

 هرچه تعداد قرقره هاي متحرک بيش تر باشد ، افزايش نيرو بيشتر است . -37

 و محور يک نوع ماشين ساده است .چرخ  -38

چرخ و محور از يک ميله و چرخي که با آن مي چرخد درست شده است . و با افزايش نيرو در کار ها و  -39

 يا افزايش سرعت انجام کار ها به ما کمک مي کند .

 انواع چرخ و محور : -40

ل چرخاندن فرمان ماشين ، در چرخ و محوري که با چرخاندن چرخ ، ميله هم مي چرخد . مث –الف 

دستگيره ي در ، فلکه شير آب ، پدال دوچرخه ، در اين حالت کار ما راحت تر مي شود و ماشين افزايش 

 نيروي بيش تري دارد .

 در چرخ و محوري که محور را بچرخانيم تا چرخ بچرخد . –ب 

انجام مي شودو سرعت کار بيش مثل قرقره ي چوبي ، همزن دستي ، پنکه ، الستيک ماشين ، کار سريع تر 

 تر مي شود .

 مدل ساده شده ي چرخ و محور  -41
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 نيرو به چرخ وارد مي شود و محور را مي چرخاند . -1                            

 پدال دوچرخه و ........ – مثل فرمان ماشين                              

 نيرو به محور وارد مي شود و چرخ را مي چرخاند -2            چرخ و محور 

 چاه آب ، مثل : پره هاي پنکه ، چرخ و فلک                              

 

 

 مدل ساده شده ي ماشين ها ساده  -42

 ثابت                                                                                                         

 متحرک   اهرم ها                           قرقره ها                                                        

 مرکب                                                                                                         

 ماشين هاي ساده دو نوع اند                                     گوه   

 چرخ، محور را مي چرخاند-1                   پيچ            سطح شيبدار                                            

        چرخ و محور                                                                       

 محور،چرخ را مي چرخاند-2          

 

 

 


