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دریافت

بوییدنچشیدن

روی  برجستگی های 
حس   را  مزه ها  زبان، 
واز راه عصب چشایی 
به مغز پیام می فرستند.

مزه  حس  به  بزاق 
غذا کمک می کند.

سلول های گیرنده لمس، 
پوست  در  گرما  و  سرما 

قرار دارند.

شست وشوی منظم به 
سالمت پوست کمک 

می کند.

در باالی بینی سلول های 
گیرنده بو قرار دارند.

و  غذا  از  باید  ما 
نوشیدنی داغ پرهیز 

کنیم.

لمس

نقشۀ درس

مطالب مرتبط با بدن انسان در سال های قبل
سال اول:

  به کمک حواس خود می توانیم چیزها را بشناسیم.
  رعایت بهداشت فردی و موارد ایمنی به سالمت ما کمک می کند.

  خوردن غذاهای متنوع ما را سالم و قوی می کند.
سال دوم:

  خوردن شیر و انواع لبنیات برای رشد بدن ما الزم است. 
سال سوم:

  هر یک از گروه های غذایی، برخی از نیازهای ما را برطرف می کند.
سال چهارم:

  بدن ما از سلول های مختلفی تشکیل شده است. 
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اهداف یادگیری 

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:
  با انجام فعالیت های گوناگون )مشاهده، آزمایش، کاوشگری و...( با ساختارکلی و چگونگی کار سه 

حس چشایی، بویایی و المسه در درک بو و مزه و لمس آشنا شوند.

پیامد 

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند:
را  به حواس  مربوط  اندام های  کارهای درست، سالمت  انجام  با  و  روزانه  فعالیت های مختلف        در 

حفظ کنند.

جدول شناسنامۀ درس

شناسۀ فعالیتمفاهیم و حقایقصفحه
ارزیابی

فعالیت های 
واژه های علمیپیشنهادی

ــ53

دانش آموزان:
گفت وگو دربارهٔ مزه ها و 
بوهای غذاهای مختلف 

هنگام خوردن غذا

ــ
خود  خاطرات  بیان 
بوهایی  و  غذاها  از 

که دوست دارند.
ــ

)بیشتر( گیرنده های مزه، 54
روی زبان قرار دارند.

نـکتٔه  خـوانــدن  ــ 
بهداشتی و انجام آن

ــ مزهٔ نان و شیر )غذای 
مایع و جامد( را بچشند 

و مقایسه کنند.

مزهــ2پ1 پ 
برجستگی های روی 

زبان

آینه  در  را  خود  زبان 
ــ1پمشاهده کنند.
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شناسۀ فعالیتمفاهیم و حقایقصفحه
ارزیابی

فعالیت های 
واژه های علمیپیشنهادی

55

بزاق به حل شدن مواد 
کمک  مزه  چشیدن  و 

می کند.
روی  برجستگی های 
زبان مزهٔ غذا را دریافت 
می کند و از راه عصب 
پیام  مغز  به  چشایی 

می فرستند.

1پمشاهدهٔ تصویر کتاب 

چشیدن
بزاق
زبان

عصب چشایی
ماهیچه

اینکه  دربارهٔ  گفت وگو 
چگونه مزه ها را احساس 
متن  خواندن  و  می کنیم 

کتاب

ــ7و4

56
درست  تشخیص  برای 
مزه ها، باید بوی آنها را هم 

احساس کنیم.

آزمایش تشخیص مزٔه 
با  مختلف  غذاهای 

بینی بسته یا باز
بوــ2 و 7 

تشخیص مزه

57

در  بو  گیرنده های 
بینی  باالیی  قسمت 

قرار دارند.
مغز  به  بو  گیرنده های 

پیام می فرستند.

ــ گفت وگو دربارهٔ اینکه 
چرا برای بوییدن جسم 
نزدیک  بینی  به  را  آن 
مشاهدٔه  و  می کنیم 

تصویرهای کتاب 
کتاب  متن  خواندن  ــ 
دربارٔه  گفت وگو  و 

چگونگی احساس بو
بهداشتی  نکتٔه  خواندن 

وگفت وگو درباره آن

ــ4 و7
ذره های بودار

سلول های گیرندٔه 
بو
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فعالیت های شناسۀ ارزیابیفعالیتمفاهیم و حقایقصفحه
واژه های علمیپیشنهادی

58
گیرنده های  پوست،  در 
و  لمس  گرما،  سرما، 

تماس وجود دارند.

گفت وگو دربارٔه بو و حفظ 
ــ4 و 7 سالمت انسان

پـوست:  گیرنـدهٔ 
تماس،  و  )لمس 

گرما و سرما(

مشاهدٔه کف دست و پشت 
ــ1 پ آن

گفت وگو دربارهٔ تصویر پوست 
ــ1پ و 7 و4و پاسخ به پرسش های مربوط

 59
و

60

گیرنـده هـای  تـعـداد 
جای  همه  در  پوست 

آن یکسان نیست. 

کدام  اینکه  کردن  مشخص 
دست،  )کف  پوست  بخش 
نوک انگشت و پشت دست( 

حساس تر  است.
خواندن هشدار صفحٔه 60 

وانجام آن

گیرنده پوستــ2 و 7 

60
با شست وشوی به موقع 
می توان به حفظ سالمت 

پوست کمک کرد.

ــ5 ب 4 و 7 گفت وگو دربارهٔ فکر کنید.
سالمت  حـفـظ 

پوست دربارٔه  اطالعات  جمع آوری 
ــ6 حفظ سالمت پوست
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دانستنی های ویژه معلم
 

حس چشایی
       حس چشایی در انتخاب مواد غذایی و ترشح غدد گوارشی اهمیت دارد. 

     چشایی بیشترحاصل کار جوانه های چشایی در دهان است. اما حس بویایی هم، در درک چشایی سهم 
بسزایی دارد. 

انسان می تواند صدها مزه مختلف را درک کند. مزه ترشی به علت اسیدها به وجود می آید هرچه غذا 
اسیدی تر باشد، احساس ترشی آن هم شدیدتر خواهد بود. مزه شوری به وسیله نمک های یونی شده و به 
خصوص یون سدیم ایجاد می شود. موادی که موجب بروز طعم شیرینی می شوند، مواد شیمیایی آلی مانند 
کافئین،  شامل  آلکالوئیدها  و  نیتروژن  دارای  کنند،  ایجاد  تلخی  طعم  که  موادی  هستند.  الکل ها  و  قندها 
نیکوتین و... هستند. انسان از خوردن ماده تلخ خودداری می کند. این یکی از مهم ترین نقش های حس 

چشایی است، چون خیلی از سم های موجود در گیاهان سمی، به شدت تلخ هستند. 
مزه اومامی: اومامی یک کلمه ژاپنی به معنای »لذیذ« است که از نظر کیفی با مزه های ترشی، شوری، 

شیرینی یا تلخی متفاوت است. اومامی، مزه غالب غذاهای حاوی عصاره گوشت است.
پنجاه تایی را تشکیل  گیرنده های چشایی: گیرنده های چشایی، سلول های حسی هستند که گروه های 
نامیده می شوند. جوانه های چشایی در برجستگی های چشایی زبان قرار دارند.  داده اند و جوانه چشایی 
وقتی مواد محلول به سطح زبان می رسند، از سوراخ جوانه به درون نفوذ کرده و خود را به غشای سلول های 

حسی می رسانند. طول عمر سلول های حسی کوتاه است وسلول های حسی جدید جایگزین می شوند. 

گیرنده چشایی

برجستگی های جوانه چشایی
روی زبان
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پوست والمسه
بوده که سطح پوست را تشکیل  باالیی آن الیه شاخی روپوست  اندامی زنده است؛ هرچند الیه  پوست 
می دهد و از سلول های مرده و یا درحال مرگ تشکیل شده است. سلول های زنده پوست دائماً در قسمت 
زیری تر روپوست تولید شده تا جایگزین این سلول ها گردند. در زیر روپوست، درم )الیه درونی( قرار گرفته 
که حاوی عروق خونی، اعصاب و غدد می باشد. الیه ای از چربی در زیر درم قرار می گیرد و به عنوان یک 
قلقلک  ارتعاش و  انرژی عمل می کند. حس المسه شامل احساس لمس، فشار،  منبع  عایق، ضربه گیر و 
است. گیرنده های لمس با حساسیت زیاد در بخش هایی از پوست به ویژه نوک انگشتان و لب ها وجود دارند 
که به حرکت اجسام در سطح پوست و لرزش کم، حساس اند. هدف حس خارش، احتماالً جلب توجه فرد 
به محرک های خفیف سطحی، مانند حرکت پشٔه در ُشرِف گزیدن است که با خاراندن یا تکان دادن اندام، 
مزاحم دور می شود. انسان می تواند درجه های مختلف گرما و سرما را حس کند. عالوه بر گیرندٔه سرما و 
گرما، گیرنده های درد نیز با درجٔه دمای باال )سرما و گرما(، سرمای منجمدکننده و داغی سوزاننده، تحریک 

می شوند. 

برش پوست انسان

الیه شاخی 
روپوست

درم )الیه درونی(

چربی

بدون مودارای مو
غده عرق

غده چربی
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حس بویایی 
حس بویایی در بسیاری از جانوران از انسان قوی تر است. توانایی سگ ها در ردیابی جانوران به کمک 
بو شگفت انگیز است. بو در زندگی عاطفی ما بسیار نقش دارد. بوها می توانند خاطرات را یادآوری کنند. 

بوها به ما کمک می کنند تا متوجه خطر شویم.
گیرنده های بویایی در مخاط بویایی قرار گرفته اند. مخاط همیشه نمناک است؛ چرا که اگر خشک شود 
دیگر ما هیچ بویی را احساس نخواهیم کرد. مژک هایی در باالی سلول های گیرنده بویایی قرار دارند که به 

مواد شیمیایی بودار که در الیه مخاط حل می شوند، واکنش نشان می دهند.

مولکول های بویایی یا از طریق جریان هوا از بینی و یا از راه حفره دهان هنگام تغذیه وارد مخاط بویایی 
می شوند. بو کشیدن جریان مولکول های بویایی را افزایش می دهد. نقش بویایی عالوه بر درک بوها افزایش 

دقت چشیدن است.
پیاز بویایی بخشی از مغز است که پیام های عصبی بینی را دریافت می کند. پیاز بویایی با مناطقی از مغز 

که عواطف و ادراک فرد را کنترل می کند، ارتباط دارد.
اختالل در بویایی: حس بویایی در برخی موارد از جمله سرما خوردگی های معمولی به صورت موقت 
از بین رفته اما قابل بازگشت است. ضربه به پشت سر یا قطع عصب بویایی بر اثر برخی ضربات می تواند حس 

بویایی را برای همیشه از ما بگیرد.

عصب بویایی
پیاز بویایی

گیرنده های بویایی

از گیرنده های بویایی تا مغز

پیاز بویایی مغز
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راهنمای آموزش
 

در درس 5، دانش آموزان با مغز و عصب آشنا شدند و آموختند که مغز از طریق عصب، اطالعاتی را از 
چشم و گوش دریافت می کند. در درس 6 دانش آموزان با دوحس بینایی و شنوایی و ساختارهای مربوط 
به آنها، چگونگی دیدن اجسام و شنیدن صداها )به اختصار( و راه های حفظ سالمت چشم وگوش آشنا 

شدند.
آمادگی از قبل: مواد و وسایل الزم را که با مشارکت دانش آموزان و والدین تهیه کرده اید، پیش از هر 
جلسه با کمک دانش آموزان آماده توزیع کنید تا کار در جلسه آموزش سریع تر پیش برود. ترتیبی بدهید تا از 
میوه ها و سبزیجات و سایر خوراکی ها بیشترین استفاده بشود وچیزی هدر نرود. نظافت و بهداشت و ایمنی 
هنگام کار در کالس حفظ شود. جدول ارزشیابی را به تعداد الزم تکثیر و آماده کنید تا در هر جلسه بتوانید 

تعداد مشخصی از دانش آموزان را ارزشیابی کنید.
صفحه 53

اینکه  از  پس  را  درس  می توانید  می شوند.  دیده  غذا  صرف  هنگام  دانش آموزان  ورودی  تصویر  در 
دانش آموزان صبحانه یا میان وعده را خوردند، آغاز کنید و از آنها بخواهید دربارٔه مزه هایی که حس کرده اند، 

گفت وگو کنند و پرسش آغاز درس را مطرح کنید. 
صفحه 54

در فعالیت این صفحه دانش آموزان باید تفاوت مزٔه یک غذای جامد با مایع را احساس کنند. غذای مایع 
سریع تر با بزاق مخلوط می شود و مزٔه آن را سریع تر احساس می کنیم. به کمک دانش آموزان از این فعالیت 

نتیجه گیری کنید. 
صفحه 55

از بچه ها بخواهید تصویر این صفحه را که ارتباط مغز و زبان و عصب را نشان می دهد ببینند و دربارٔه 
موضوع این تصویر گفت وگو کنند.

هدف گفت وگو کنید، یادآوری مزه ها است. بچه ها معموالً به چهار مزٔه شوری، شیرینی، تلخی و ترشی، 
اشاره می کنند.
صفحه 56

آزمایش کنید: در این آزمایش دانش آموزان اثر بوی خوردنی در تشخیص آن را بررسی می کنند.
نکتٔه مهم این است که دانش آموزان مقداری از خوردنی ها را برای آزمایش آماده و از اسراف پرهیز کنند. 

خوردنی های آزمایش را باید کمی قبل از انجام آزمایش رنده کرد تا تازه باشند. 
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صفحه 57
گفت و گو کنید: وقتی جسمی را به بینی نزدیک می کنیم، ذره های بودار بیشتر به بینی وارد می شوند و 

بو را بهتر احساس می کنیم.
به آموخته های درس های قبلی دانش آموزان می توانند درباره پرسش های متن درس گفت وگو  با توجه 

کنند و سپس با بررسی تصویر و خواندن متن درس نتیجه گیری کنند.

صفحه 58
این  در  و  منجر شود  آتش سوزی  به  است  ممکن  گاز  نشت  یا  و  غذا  گاهی سوختن  کنید:  گفت و گو 
مواقع، حس بویایی می تواند به حفظ جان ما کمک کند. همچنین با احساس بوی غذای فاسد، از خوردن 

آن خودداری می کنیم و دچار مسمومیت غذایی نمی شویم.
دربارٔه حس المسه هم، دانش آموزان با مشاهدٔه پوست دست خود، گفت وگو می کنند. این سؤال که در 
دستتان چه چیزهایی می بینید مقدمه ای برای موضوع پوست و حس المسه است. در پاسخ به این سؤال 
ممکن است دانش آموزان به رگ، مو، ناخن، چین خوردگی های پوست، خال و...، اشاره کنند. پوست 
به علت تولید چربی در غده های چربی، چرب می شود و به علت تولید عرق در غده های عرق و خروج آن 
از منافذ پوست مرطوب می شود. با عرق کردن گرمای اضافی بدن و نیز مواد زائد از آن دفع می شود. الیٔه 
رویی پوست، سلول های مرده ای هستند که به تدریج می ریزند. شکل ساختار پوست در این صفحه با هدف 
معرفی گیرنده های پوست آورده شده اند. تفاوت شکل گیرنده ها و محل قرارگیری آنها در شکل فقط با این 
هدف آمده است که بچه ها ببینند که گیرنده های متفاوت، محرک های متفاوت )مثل سرما، گرما، تماس، درد 

و...( را دریافت می کنند.
یا ته یک مداد را بر روی  برای معرفی گیرنده های لمس، می توانید از بچه ها بخواهید نوک انگشت و 
دست خود بکشند و احساس خود را بیان کنند. از آنها بخواهید توضیح دهند چگونه وجود مداد را روی 
باید آموخته ها ی قبلی خود را از  دست خود حس می کنند )یعنی مغز آن را درک می کند(. دانش آموزان 

رابطٔه گیرنده، عصب و مغز بیان کنند و یا آن را با یک نقاشی یا طرح نشان دهند؛ مانند:

گیرنده
عصب

مغز

صفحه 59

کاوشگری: هدف این کاوشگری این است که مشخص شود تعداد گیرنده های لمس در کدام قسمت 
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دست، بیشتر و در کدام قسمت آن، کمتر است.
   در جاهایی که تعداد این گیرنده ها بیشتر باشد، حساسیت بیشتری به لمس و تماس وجود دارد. 

   بهتر است در این آزمایش از گیره های گرد )تصویر کتاب درسی( استفاده کنید.
   گیره ها را خودتان با چرخاندن سر آزاد آنها، باز کنید و روی مقوا بچسبانید.

   فاصلٔه گیره ها را طبق شکل از لبٔه داخلی گیره ها، اندازه 
بگیرید.

    در این فعالیت بر حفظ ایمنی تأکید کنید و مراقب باشید 
بچه ها صدمه نبینند.

   پس از چندبار کار با گیره ها، ممکن است آنها شل شوند. 
داشته  مقوا  از  یکسانی  فاصلٔه  گیره،  دو  هر  باشید  داشته  توجه 

باشند و فاصلٔه آنها نیز تغییر نکند.
   هربار آزمایش باید در جای یکسان از کف دست یا پشت 

آن و... انجام شود.
تا  دهید  انجام  دوگیره ای،  آزمایش  از  بعد  یا  و  قبل  تصادفی  طور  به  را  گیره  یک  با  آزمایش  هربار     

آزمایش شونده فقط احساس خود را بیان کند.
   نتیجٔه آزمایش این است که نوک انگشتان، حساس ترند، پس گیرنده های لمس بیشتری دارند.

   هرچه که فاصلٔه گیره ها کمتر شود، یک نقطٔه تماس را احساس می کنیم، حتی اگر دوگیره را تماس 
داده باشیم. در نوک انگشت حتی در فاصلٔه یک میلی متری هم دو نقطه را احساس می کنیم.

صفحه 60
فکر کنید: سر انگشتان حساس تر از جاهای دیگر دست هستند. عالوه بر آن، این حساسیت در افراد 

روشندل بیشتر است.
دربارٔه نابینایان، گفت وگویی بین دانش آموزان ترتیب دهید و طی آن دربارٔه نقش افراد سالم در کمک به 
نابینایان برای تسهیل در انجام فعالیت هایشان با دانش آموزان صحبت کنید. در صورت امکان از یک نابینا 

دعوت کنید تا در این گفت وگو شرکت کند.
جمع آوری اطالعات: دانش آموزان می توانند به این موارد اشاره کنند.

    استفاده از غذاهای دارای ویتامین مانند سبزیجات و میوه های تازه
    شست وشوی روزانٔه پوست دست و صورت و چند نوبت در هفته

    استفاده از کاله لبه دار و مواد ضدآفتاب
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    پرهیز از قرار گرفتن طوالنی مدت در معرض تابش آفتاب
تمییز دو نقطه: روشی که برای ارزیابی قدرت تفکیک المسه ای فرد به کار می رود، توانایی تمییز دو 
نقطه است. همان طور که در فعالیت صفحٔه 59 کتاب درسی دیدید، در این آزمون دو سوزن )برای حفظ 
ایمنی دانش آموزان به جای سوزن از گیرٔه کاغذ استفاده شد( به آرامی هم زمان روی پوست فشار می آورند 
و فرد تعیین می کند که آیا دو نقطٔه تحریک را حس می کند یا یک نقطه را. در نوک انگشتان، فرد می تواند 
دو نقطٔه جداگانه را تشخیص دهد، حتی وقتی فاصلٔه سوزن ها 1 تا 2 میلی متر باشد، اما در پشت بدن معموالً 
سوزن ها باید 30 الی 70 میلی متر از هم فاصله داشته باشند تا فرد دو نقطٔه جداگانه را حس کند. علت این 

اختالف، تفاوت تعداد گیرنده های المسه ای است.

نمونه ارزشیابی این درس

معلم باید فعالیت و عملکرد گروه ها و هر دانش آموز را زیرنظر بگیرد و به منظور ارزشیابی از عملکرد 
آنها، جدول ارزشیابی را کامل کنید. جدول پر شده زیر، نمونه ای از ارزشیابی یکی از دانش آموزان برای 

جمع آوری اطالعات صفحه60 طراحی شده است )بند 6(.

جدول ارزشیابی

شناسۀ 
ارزشیابی

موارد/ 
معیارهامهارت ها

سطح
مالحظات

1234

درجمع آوری 6
اطالعات

٭الف( از منابع مرتبط و مناسب استفاده می کند.

٭ــــــب( اطالعات کافی و مفید جمع آوری می کند. 

روش های  به  را  شده  جمع آوری  اطالعات  پ( 
ارائه   )... پوستر/  دیواری/  )روزنامه  گوناگون 

می دهد.
٭

ت( می تواند به پرسش های مناسب و مرتبط درباره 
٭اطالعات جمع آوری شده، پاسخ دهد.

برخی از 
پاسخ های او 

قانع کننده 
نبود.
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اهرم ها

است.  ساده  ماشین  یک 
را  اجسام  می توان  آن  با 

جابه جا کرد.

از سه قسمت: تکیه گاه، محل 
قرار گرفتن جسم و محل وارد 
کردن نیرو تشکیل شده است.

در بعضی از اهرم ها تکیه گاه بین 
جسم و نیرو قرار دارد.

از وسایلی که در زندگی  خیلی 
به کار می بریم مانند اهرم عمل 

می کنند.

و  نیرو  بین  جسم  اهرم ها  از  بعضی  در 
تکیه گاه قرار دارد.

و  جسم  بین  نیرو  اهرم ها  از  بعضی  در 
تکیه گاه قرار دارد.

نقشۀ درس

مطالب مرتبط به اهرم ها در سال های قبل:
سال اول: ــ
سال دوم: ــ

سال سوم:
 با یک میله و تکیه گاه می توان اجسام سنگین را جابه جا کرد.

 اهرم از سه بخش نیرو، تکیه گاه و جسم تشکیل شده است.
 وسیله ها و ابزارهای مختلفی هستند که مانند اهرم ها عمل می کنند و کار می کنند.

 در صورتی که تکیه گاه ثابت باشد مقدار نیرویی که به اهرم وارد می شود تا جسمی را جا به جا کند 
بستگی به فاصلٔه آن تا تکیه گاه و فاصلٔه جسم تا تکیه گاه دارد.

سال چهارم: ــ
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اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:
   با انجام فعالیت های مختلف )کاوشگری، آزمایش، گفت و گو و …( به این نتیجه برسند که در صورت 
ثابت بودن تکیه گاه، مقدار نیرویی که به اهرم وارد می شود تا جسمی را جابه جا کند بستگی به فاصلٔه آن تا 

تکیه گاه و به فاصلٔه جسم تا تکیه گاه دارد.
   با کار کردن با ابزارها و وسیله های مختلف که مانند اهرم عمل می کنند محل اجزای تشکیل دهندٔه آنها 

را تشخیص داده و آنها را در سه گروه طبقه بندی کنند. 

پیامد

از دانش آموزان انتظار می رود بعد از پایان این درس بتوانند:
   در زندگی روزمره در انجام دادن آسان تر کارها از اهرم مناسب استفاده کنند و توضیح مناسبی برای 

انتخاب خود داشته باشند.
جدول1ــ شناسنامۀ درس

فعالیتمفاهیم/حقایقصفحه
شناسه جدول 

ارزشیابی
واژه های علمیفعالیت های پیشنهادی

………………………5)الف ــ ب (گفت وگو دربارٔه تصویر عنوانی………………61

62

که ……………… پرسش  این  دربارٔه  کاوشگری 
متفاوت  جرم های  با  نفر  دو  چگونه 
می توانند با هم االکلنگ بازی کنند.

)اجرای دستورالعمل( 

2)الف ــ ب ــ 
پ ــ ت( و 9

با  جسم  دو  انتخاب 
جرم های مختلف اختیاری 
است. ضرورتی ندارد حتماً 
استفاده  عروسک  دو  از 
شود. می توانند در لیوان ها 
به تعداد نا مساوی گیره های 
هر  از  یا  دهند  قرار  کاغذ 
دو جسم دیگر با جرم های 

مختلف استفاده کنند.
 

…………
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فعالیتمفاهیم/حقایقصفحه
شناسه جدول 

ارزشیابی
واژه های علمیفعالیت های پیشنهادی

63

اهرم  مانند  االکلنگ  ــ 
میله  و  گاه  تکیه  از یک 

درست شده است.
هرچه  اهرم  یک  در  ــ 
جسم به تکیه گاه نزدیک تر 
کردن  بلند  برای  شود، 
آن به نیروی کمتری نیاز 

است.

ــ ادامٔه کاوشگری صفحٔه 62

بازی  چگونه  بارٔه  در  کاوشگری  ــ 
کردن االکلنگ در صورتی که محل 

فرد سنگین تر تغییر نکند 

3 )ب( و
2)الف ــ ب ــ 

پ ــ ت( و 9

اهرم

64

حالت  در  اهرم  در  ــ 
دو  جرم  اندازٔه  تعادل 
از  آنها  فاصلٔه  و  جسم 

تکیه گاه یکسان است

طبق دستورالعمل به تعادل رساندن 
اهرم در حالت های مختلف 

2)الف ــ ب ــ 
پ ــ ت( 

و 9

در  را  خط کشی  وسط 
محلی آویزان کنند )به وسیله 
یک کش حلقه ای و گیرٔه 
کاغذ( و گیره های کاغذ را 

در دوطرف قرار دهند. 

تعادل

65

قسمت  سه  از  اهرم  هر 
درست شده است:

نیرو اعمال  محل  1ــ 
ـ محل قرار گرفتن جسم 2ـ

3ــ تکیه گاه

اندازه گیری جرم چند جسم به وسیلٔه 
ترازویی که ساخته اند.

2)الف ــ ب ــ 
پ ــ ت( و 9

نیروــ تکیه گاه
ترازو

66

ــ اهرم ها کارها را آسان 
می کنند.

اهرم ها  از  بعضی  در  ــ 
تکیه گاه بین نیرو و جسم 

است
اهرم ها  از  بعضی  در  و 
جسم بین نیرو و تکیه گاه 

است.
اهرم ها  از  بعضی  در  و 
نیرو بین جسم و تکیه گاه 

است.

ــ گفت وگو دربارهٔ کاربرد اهرم ها در 
کارها  شدن  آسان  چگونه  و  زندگی 

توسط آنها 
ــ کار کردن با وسیله ها وابزار هایی که 
تشخیص  و  می کنند  کار  اهرم  مانند 
محل  و  نیرو  محل  و  تکیه گاه  محل 

جسم در آنها

5 )الف ــ ب(

2) ب ــ پ ــ 
ت( و 9

………………

ادامۀ جدول1ــ شناسنامۀ درس
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دانستنی های ویژۀ معلم

ماشین
ماشین وسیله ای است که به ما کمک می کند تا کارها را آسان تر انجام دهیم، برای مثال، جک اتومبیل، 

پیچ گوشتی، سطح شیب دار، قرقره، چرخ و محور همه ماشین هستند.
به ما کمک می کنند. یکی از این راه ها تغییر محل  ماشین ها از راه های گوناگون در انجام دادن کارها 
وارد شدن نیرو به جسم یا تغییر جهت نیرو است؛ مثالً هنگام بلند کردن اتومبیل به وسیلٔه جک، نیرویی را 
به صورت چرخشی بر دستٔه جک وارد می کنیم و جک را به چرخش درمی آوریم. جک این نیرو را رو به باال 
بر بدنٔه ماشین وارد می کند. ماشین ها گاهی با افزایش مقدار نیرو و گاهی با افزایش مسافت اثر نیرو بر جسم، 
کارها را برای ما آسان تر می سازند؛ مثالً جک اتومبیل با افزایش نیرو به ما کمک می کند؛ یعنی ما نیروی کمی 
به جک وارد می کنیم و جک نیروی وارده را چندین برابر می کند و بر بدنٔه ماشین وارد می آورد. در واقع، 
می توان گفت که جک با افزایش نیرو و تغییر جهت نیرو، به ما کمک می کند. بعضی دیگر از ماشین ها به جای 
افزایش نیرو، مسافتی را که نیرو بر آن اثر می کند افزایش می دهند؛ مثالً جاروی دسته بلندی را که معموالً 
برای جاروکردن حیاط مدرسه یا پیاده روی خیابان ها از آن استفاده می شود را در نظر بگیرید. افراد هنگام 
استفاده از این جارو دستٔه آن را فقط حدود 25 سانتی متر جابه جا می کنند در حالی که سر جارو، مسافتی 

بیش از یک متر را می پیماید و تمیز می کند. پس این نوع جارو، مسافِت اثر نیرو را افزایش می دهد.
ماشین های ساده: گروهی از ماشین ها که پایه و اساس ساخت ماشین های دیگرند، ماشین ساده نامیده 
می شوند. می توان گفت که ماشین های دیگر، حالت تغییر شکل یافتٔه ماشین ساده یا ترکیبی از چند ماشین 
ساده هستند. ماشین های ساده در دو گروه اصلِی خانوادٔه اهرم و خانوادٔه سطح شیب دار طبقه بندی می شوند.

اهرم ها: ساده ترین شکل اهر م ، میلٔه بلند و محکمی است که نقطه ای از آن بر چیزی تکیه داده شود. به 
این نقطه تکیه گاه می گویند، یک االکلنگ را در نظر بگیرید. وقتی به یک طرف آن نیرویی به سمت پایین وارد 
شود، آن سمت به طرف پایین و سمت مقابل آن به طرف باال حرکت می کند؛ در اینجا میلٔه االکلنگ به عنوان 

اهرم عمل می کند و نیرو را منتقل می سازد. هر اهرم با سه قسمت اصلی مشخص می شود:

نیروی محرک

نیروی مقاوم

بازوی مقاومبازوی محرک
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الف( تکیه گاه: نقطه ای است که میلٔه اهرم به دور آن می چرخد.
ب( بازوی محرک: فاصلٔه نیروی محرک تا تکیه گاه را بازوی محرک می گویند.

پ( بازوی مقاوم: فاصلٔه نیروی مقاوم تا تکیه گاه را بازوی مقاوم می گویند.
براساس قرار گرفتن محل تکیه گاه، نیروی محرک و نیروی مقاوم سه نوع اهرم وجود دارد. در اهرم نوع 
اول، تکیه گاه بین محل جسم )نیروی مقاوم( و محل وارد کردن نیرو )نیروی محرک( قرار دارد. در این نوع 
اهرم، نیروی محرک و نیروی مقاوم در دو جهت مخالف حرکت می کنند: وقتی که یک انتهای اهرم پایین 
می آید، انتهای دیگر باال می رود. این نوع اهرم ها همیشه برای تغییر جهت نیرو به کار می روند. االکلنگ، 
انبر دست و قیچی اهرم هایی از این نوع اند. در دو نوع دیگر اهرم، تکیه گاه در یکی از دو انتهای اهرم است 
و نیروهای محرک و مقاوم در یک جهت حرکت می کنند؛ بنابراین، از این نوع اهرم ها نمی توان برای تغییر 

جهت نیرو استفاده کرد.
در اهرم نوع دوم، نیروی مقاوم بین تکیه گاه و نیروی محرک قرار دارد؛ مثل چرخ دستی و فندق شکن. 

در اهرم نوع سوم، نیروی محرک بین تکیه گاه و نیروی مقاوم )محل جسم( است: مثل انبر و یخ گیر.
نیروی محرک

نیروی محرک

نیروی محرک

نیروی مقاوم

نیروی مقاوم

نیروی مقاوم

تکیه گاه

تکیه گاه

تکیه گاه

اهرم نوع اول

اهرم نوع دوم

اهرم نوع سوم
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به طور کلی، در مورد اهرم ها هنگامی که از اصطکاک و وزن اهرم صرف نظر شود )در حالت تعادل(، 
رابطٔه زیر را می توان نوشت:

)بازوی مقاوم( * )نیروی مقاوم( = )بازوی محرک( * )نیروی محرک(  

راهنمای آموزش

آمادگی از قبل:
برای انجام هر فعالیت از یک جلسه قبل از گروه ها بخواهید وسایل فعالیت را با کمک هم تهیه کنند.

صفحه 61
اغلب شروع هر درس با یک پرسش شروع می شود. اجازه دهید به آن پاسخ دهند و برای پی بردن به 

درستی پاسخ مطابق دستور العمل اقدام کنند.
با  بازی  دربارٔه  بچه ها  از  است،  درس  به  ورود  برای  دانش آموزان  در  انگیزه  ایجاد  که  این صفحه  در 
االکلنگ سؤال کنید و اجازه دهید خاطراتی را که در این مورد دارند بازگو کنند و بپرسید تا حاال با بزرگ تر 

از خودشان توانسته اند بازی کنند؟
صفحه 62

شروع  پرسش  و  مشکل  یک  مطرح شدن  با  درس 
می شود و آن االکلنگ بازی بین دو دوست با وزن های 
مختلف است، برای آنکه بتوانند بازی کنند پرسیده شده 

است:
شود؟  دور  یا  نزدیک  تکیه گاه  به  باید  سنگین تر  فرد 
کالس  تابلوی  روی  و  بشنوید  را  گروه  هر  پاسخ های 
بنویسید. اکنون از آنها بخواهید برای پی بردن به درستی 

پاسخ ،کاوشگری این صفحه را انجام دهند.
نکات ضروری که الزم است دانش آموزان در انجام این کاوشگری در نظر بگیرند

   دانش آموزان به طور گروهی کاوشگری را انجام دهند.
   عدد صفر اغلب خط کش ها در لبٔه آن قرار ندارد. در نتیجه عدد 25 درست وسط خط کش نیست، 
بهتر است ابتدا وسط خط کش را پیدا کنند و آن محلی است که اگر روی تکیه گاه قرار بگیرد، خط کش به 

حالت تعادل یا افقی قرار می گیرد پس دانش آموزان ابتدا باید وسط خط کش را پیدا کنند.

فقط مخصوص کودکان



98

   در کاوشگری این صفحه، دانش آموزان باید توجه کنند که محل لیوان سبک و محل تکیه گاه باید، 
ثابت باشد. می توانند لیوان سبک را با چسب به خط کش بچسبانند و فاصلٔه لیوان سنگین تا تکیه گاه را تغییر 

دهند.
   انتخاب دو جسم با جرم های مختلف اختیاری است. ضرورتی ندارد حتماً از دو عروسک استفاده 

شود. می توانند از پاک کن و گیرهٔ کاغذ یا هر دو جسم دیگر استفاده کنند.
یکسان  فاصلٔه  در  را  وسنگین  سبک  لیوان  دو  شروع  در  حتماً  دانش آموزان  ندارد  ضرورت     
انتخاب شده  به جرم های  انتخاب کنند.بستگی  15سانتی متری قرار دهند. هر فاصلٔه یکسانی را می توانند 
دارد، در این آزمایش باید جسم سنگین را به تکیه گاه نزدیک کنند، هرچه جرم انتخاب شده در دو لیوان بیشتر 

باشد آزمایش را از فاصلٔه بیشتری شروع کنند.
   اختالف جرم دو لیوان را کم، انتخاب نکنید. مثالً می توانند در یک لیوان 6 گیره و در لیوان دیگر 

2 گیره بیندازند.
   دانش آموزان، نزدیک کردن لیوان سنگین تر به تکیه گاه را آن قدر ادامه دهند تا لیوان سنگین باالتر از 

لیوان سبک قرار بگیرد، در این مرحله به تعادل رساندن خط کش مطرح نیست.
صفحه 63

در این صفحه ادامٔه کاوشگری صفحٔه 62 است. در پایین صفحه طراحی یک کاوشگری است که 
به عهدٔه دانش آموزان گذاشته شده است. آنها باید مشخص کنند این بار محل لیوان سنگین ثابت است 
پی  برای  و  بدهند  را  پرسش  پاسخ  یا  پیش بینی  باید  آنها  می کند.  تغییر  تکیه گاه  از  لیوان سبک  فاصلٔه  و 
بردن به درستی پاسخ خود آزمایشی طراحی کنند و نتایج آن را در جدولی که طراحی کرده اند بنویسند و 
نتیجه گیری کنند. دانش آموزان می توانند این کاوشگری را در منزل انجام داده و گزارش آن را به کالس 

ارائه کنند.
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جدول ارزشیابی

شناسۀ 
ارزشیابی

موارد / 
معیارهامهارت ها

سطح
مالحظات 1234

2
در اجرای 

آزمایش / فعالیت/
كاوش

٭الف( مراحل را به درستی انجام می دهد

٭ب( از وسایل مناسب به درستی، استفاده می كند.

پ( از مشاهده های خود به درستی نتیجه گیری 
می كند. 

٭

٭ت( درتدوین و ارائه گزارش مهارت دارد

در طراحی 3
٭ب( متغیرها را به درستی تشخیص می دهد.آزمایش/كاوش

نگرش های 9
فعالیت گروهی

ضوابط كار گروهی را رعایت می كند )مشاركت 
در استفاده از وسایل/ رعایت نوبت/ فعال بودن 

حفظ سالمت خود و دیگران و…(
٭

 صفحۀ 64
در این صفحه کاوشگری در ارتباط با تعادل اهرم )قرار گرفتن اهرم در حالت افقی( است. با گذاشتن 
دو لیوان با تعداد گیره های مساوی در دو طرف تکیه گاه با فاصله های یکسان سبب می شود اهرم در حالت 
تعادل قرار بگیرد. اگر تعداد گیره های یکی از لیوان ها را دو برابر کنیم تعادل به هم می خورد؛ پیشنهادهایی 
که دانش آموزان برای برقراری تعادل اهرم می دهند را باید با انجام آزمایش درستی آن را نشان دهند. با دو 
باید نصف شود تا تعادل خط کش برقرار شود یا  برابرشدن تعداد گیره در لیوان فاصلٔه آن از تکیه گاه تقریباً 

لیوان با تعداد گیره کمتر باید در فاصلٔه دورتر قرار بگیرد تا تعادل برقرار شود.
صفحه 65

با آن جرم اجسامی مانند پاک کن و مدادتراش را  در این صفحه دانش آموزان ترازو درست می کنند و 
اندازه گیری می کنند. دو لیوان را در فاصله های مساوی از تکیه گاه در دو طرف به خط کش بچسبانید. در 
یک لیوان پاک کن را قرار داده و در طرف دیگر با گیره های کاغذ اهرم را به تعادل برسانید و جرم پاک کن را 

به دست آورید. توجه کنید جرم هر گیره تقریباً 2 گرم در نظر گرفته شده است.

جدول زیر نمونه ای از ارزشیابی از فعالیت کاوشگری پائین صفحه 63 می باشد.
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صفحه 66 
می کند  آسان  را  کار  چگونه  وسیله  هر  اینکه  دربارٔه  صفحه  این  گفت و گوی  فعالیت  در  دانش آموزان 
گفت وگو می کنند، به طور مثال اگر در بازکن نباشد، در بطری چگونه باید باز می شد و یا اگر سیم چین و سایر 

وسیله ها نباشند کارها چگونه انجام می گرفت.
کالس  به  را  است  صفحه  این  در  که  وسیله هایی  هم،  مشارکت  با  بخواهید  دانش آموزی  گروه های  از 
بیاورند. در گروه خود با ابزار و وسیله هایی که در این صفحه آمده کار  کنند. آنها مشاهده می کنند تکیه گاه و 
محل نیرو و محل جسم در همٔه این ابزار مانند هم نیست. از آنها بخواهید اهرم ها را مانند جدول داده شده 
طبقه بندی کنند. دانش آموزان قبل از کامل کردن جدول روی هر وسیله محل تکیه گاه با دایرٔه قرمز و محل 
جسم با دایره ای زرد و محل نیرو با دایره ای آبی را مشخص کنند و سپس در جدول نام وسیله ها را در ستون 

مربوطه بنویسند. دانش آموزان باید جدول زیر را نتیجه گیری کنند.

نیرو بین جسم و تکیه گاهجسم بین تکیه گاه و نیروتکیه گاه بین جسم و نیرو

قیچی
سیم چین

سیم بر

در نوشابه باز کن
گردوشکن

فرغون

پنس
منگنه

میخ کش

نمونه ارزشیابی این درس

برای ارزشیابی از فعالیت پایین این صفحه از کدهای 2 )ب( و 2)پ( و 5)الف و ب( و 9 ارزشیابی کلی 
که در کلیات کتاب آمده است، استفاده کنید و از جدولی مانند جدول صفحه بعد دانش آموزان را ارزشیابی 

کنید.
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جدول ارزشیابی از فعالیت پایین صفحه 66

مالحظات1234معیارهاشناسه

٭از وسایل به درستی استفاده می کند.2 )ب(

٭از مشاهده های خود به درستی نتیجه گیری می كند.2 )پ(

5 )الف و 
ب(

الف( ایده های خود را به روش های مختلف )ترسیم 
شكل، نوشتن متن، بیان شفاهی و…( با دیگران در 

میان می گذارد.
ب( به ایده های دیگران توجه می كند.

٭

به درستی 4 در گفته و نوشتٔه خود از اصطالح علمی 
استفاده می کند.

٭

9
ضوابط کار گروهی را رعایت می کند )مشارکت در 
فعال در گروه  ــ  نوبت  ــ رعایت  از وسایل  استفاده 
انجام  از  بعد  میز کار  بودن در مرتب کردن  ــ سهیم 

آزمایش(
٭
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نقشۀ درس

مطالب مرتبط با موضوع ماشین های ساده در سال های قبل:
سال اول: ــ
سال دوم: ــ

سال سوم: ــ
سال چهارم: ــ

ماشین های ساده

کارها را آسان می کنند

قطعه  دو  اتصال  برای 
به کار می رود.

برای قطعه قطعه کردن و 
بریدن استفاده می شود.

با چرخیدن هر کدام دیگری 
هم با آن می چرخد.

در بیشتر ابزارهای چرخ دار، 
وجود دارد.

چرخ و محور

شیب دار  سطح  دو  از 
و  است  شده  درست 
یک طرف آن نازک تر 

از طرف دیگر است

با استفاده از سطح شیب دار 
به آسانی می توان جسمی را 
از پایین به باال یا از باال به 

پایین آورد.

اجسام  بردن  باال  برای 
استفاده می شود.

به صورت میله هستند که 
روی بدنۀ آنها شیارهایی 
قرار  مارپیچ  به صورت 

دارد.

قرقرهاهرم هاسطح شیب دارگوهپیچ
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اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:
با انواع ماشین های ساده  با انجام فعالیت های مختلف )آزمایش کنید ــ گفت وگو ــ کاوشگری و...( 
)سطح شیب دار ــ گوه ــ قرقره ــ پیچ و چرخ و محور ( و نقش آنها در آسان کردن کارها و کاربردشان در 

زندگی، آشنا شوند.

پیامد

از دانش آموزان انتظار می رود در پایان این درس بتوانند: 
در زندگی روزمره برای انجام دادن آسان تر کارها ماشین های ساده را به کار ببرند.

جدول 1ــ شناسنامۀ درس

فعالیتمفاهیم/حقایقصفحه
شناسه جدول 

ارزشیابی
واژه های علمیفعالیت های پیشنهادی

ــ5)الف ــ ب(ــــ67

68

دربارٔه استفاده از ابزار ــ
برده  به کار  وسایل  و 
ساختمـان سازی  در 

گفت و گو می کند.

ــ5)الف ــ ب(

 69

الزم ــ نیروی  مقایسٔه 
کردن  جابه جا  برای 
ارتفاع  به  جسم  یک 
مشخص با استفاده از 
سطح شیب دار و بدون 

سطح شیب دار

2)الف ــ ب ــ پ 
ــ ت( و9

ــ آزمایش را به جای کتاب ها 
می توانید از یک کیسٔه نایلونی 
پر شده  از اجسام مختلف  که 
با  را  آن  سر  و  کنید  استفاده 

کش ببندید.

سطح شیب دار 
ــ نیرو
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فعالیتمفاهیم/حقایقصفحه
شناسه جدول 

ارزشیابی
واژه های علمیفعالیت های پیشنهادی

70

سطح  طول  که  درصورتی 
هرچه  باشد  ثابت  شیب دار 
ارتفاع سطح شیب دار بیشتر 
باشد، جسم با نیروی بیشتری 

حرکت  می کند.

آزمـایش  طـراحـی 
ارتفاع  تأثیر  دربارٔه 
بـر  شیـب دار  سطـح 

نیروی وارد بر جسم

8 )الف ــ ب( 
و 9

71

با استفاده از سطح شیب دار 
می توان جسمی را روی آن 
به آسانی از پایین به باال برد یا 

از باال به پایین برد.

دربـارٔه  کنیـد  فـکر 
کردن  شیب دار  علت 
سطح خیابان ها و کف 

آشپزخانه و…

گوه5 )الف ــ ب(

72
که  کارد  مانند  وسایلی  به 
یک لبٔه آن نازک تر از لبٔه 
دیگر است، گوه می گویند.

با  سیب  بریدن  مقایسٔه 
کارد و بدون کارد

1)الف ــ  ب (
2)پ(

گوه

73

است  میله  به صورت  پیچ 
که در بدنٔه آنها شیارهایی 
قرار  مارپیچ  به صورت 

دارد. 

استفاده از گوه در دو 
قطعه کردن تنٔه درخت

پیچ5)الف ــ ب(

ــ74
بستن  و  کردن  باز  در 
با  آشنایی  و  بطری  در 

کاربرد پیچ

1)الف ــ ب (
2)پ(

قرقره

ــ75
به کار  و  قرقره  ساخت 

بردن آن
2)الف ــ ب ــ  

پ ــ ت( و 9
قرقره

76

 ــ  چرخ و محور از یک 
آن  با  که  وچرخی  میله 
شده  درست  می چرخد 

است.
ـ ماشین های ساده کار ها را  ـ 

آسان می کنند.

ساخت ماشینی مرکب 
ماشین  سه  حداقل  از 

ساده

3)الف(
 2)ب ــ  پ ــ  

ت( و 9

یک ماشین اسباب بازی در 
اختیار هر گروه قرار دهید تا 
دانش آموزان با مشاهدٔه چرخ 
و محور ماشین اسباب بازی با 
کار چرخ ومحور آشنا شوند.

 ــ  چرخ و محور
 ــ  ماشین ساده
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دانستنی های معلم

خانوادۀ سطح شیب دار
بسیاری از ما دیده ایم که به وسیلٔه یک سطح شیب دار باری را با استفاده از نیروی کم به داخل کامیون 

منتقل می کنند.
با استفاده از سطح شیب دار می توانیم به کمک یک نیروی کم در 
مسافتی طوالنی جسمی را به سمت باال حرکت دهیم، در حالی که ممکن 
است جابه جا کردن این جسم با نیروی ماهیچه و بدون استفاده از سطح 
شیب دار در توان ما نباشد. در هنگام پایین آمدن از یک ارتفاع زیاد سطح 
شیب دار کمک می کند به آسانی به سمت پایین حرکت کنیم. برای این کار 

از پله ها که به صورت سطح شیب دار درست می شوند استفاده می کنیم.
سطح  خانوادٔه  از  هستند  ساده  ماشین های  جزء  که  پیچ  و  گوه 

شیب دار به حساب می آیند. نوک قیچی، چاقوی معمولی، ساطور و … گوه هستند.
چرخ و محور

چرخ و محور نیز مانند قرقره از خانوادٔه اهرم به شمار می آید. تفاوت چرخ و محور قرقره این است که در 
چرخ و محور می توان قسمت نیروی مقاوم و محرک را به طور دلخواه تنظیم کرد؛ در حالی که در قرقره چنین 
کاری عملی نیست. دستگیرهٔ در و فرمان اتومبیل نمونه هایی از چرخ و محورند. تفاوت دیگر چرخ و محور با 
قرقره در این است که با چرخیدن محور چرخ هم می چرخد و برعکس، با چرخیدن چرخ، محور نیز می چرخد؛ 

یعنی هر دو با هم می چرخند در صورتی که در قرقره حول محورش می چرخد و محور با آن نمی چرخد.
ماشین های مرکب و پیچیده

گاهی دو یا چند ماشین با هم ترکیب می شوند و ماشین جدیدی را به وجود می آورند که ماشین مرکب نام 
دارد؛ مثالً از ترکیب گوه و اهرم، قیچی ساخته می شود. دوچرخه نیز نوعی ماشین پیچیده است که از چندین 

ماشین ساده مانند چرخ و محور )فرمان و پدال دوچرخه( و اهرم و پیچ تشکیل شده است.
اهرم عمل می کند،  همانند  این ماشین چون دقیقاً  از ماشین های ساده قرقره است.  یکی دیگر  قرقره: 
جزء خانوادٔه اهرم به شمار می آید. هر قرقره محوری دارد که می تواند آزادانه به دور آن بچرخد. از آن برای 
جابه جا کردن بار استفاده می شود. قرقرٔه ثابت، که اغلب در ساختمان سازی برای باال بردن بار به طبقه های 

باالتر استفاده می شود. قرقره ثابت است و اندازٔه نیرو تغییر می کند و فقط جهت آن تغییر می کند.
گوه:  گوه از دو سطح شیب دار تشکیل شده است که یک طرف آن نازک تر از طرف دیگر است مانند 
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تبر که قسمت نوک تیز آن داخل درخت رفته و آن را دو تکه یا چند تکه می کند. تفاوت آن با سطح شیب دار 
در جابه جایی جسم است. جسم روی سطح شیب دار که یک ماشین ساده است از پایین به سمت باال و یا 
برعکس حرکت می کند و سطح شیب دار ثابت است. در صورتی که در به کار بردن گوه، جسم ساکن است 

و گوه دور آن حرکت می کند. مانند کلنگ، تیشه و بیل.
پیچ ها

پیچ ها اغلب به صورت میله هستند. در بدنٔه آنها شیارهایی به صورت مارپیچ قرار دارد و از خانوادٔه سطح 
شیب دار هستند چون از سطح های شیب دار کوچک ساخته شده اند. کار پیچ ها وصل کردن قطعه های چوبی 

و بعضی مانند سرمته برقی برای ایجاد حفره به کار می رود.

فعالیت های یادگیری

آمادگی از قبل
از یک جلسه قبل از دانش آموزان بخواهید وسیله های مربوط به فعالیت را با هماهنگی اعضای گروهشان 

تهیه کنند.
هر درس را می توانید با بحث و گفت وگو در باره تصویر عنوانی شروع کنید و هر فعالیت هم اغلب با 
پرسش شروع می شود که دانش آموز برای رسیدن به درستی پاسخ ها به صورت گروهی باید طبق دستورالعمل 

انجام دهد.
صفحه 67

خوب  دانش آموزان  را  تصویر  دهید  اجازه  می دهد.  نشان  را  نیمه تمام  ساختمان  یک  ساختن  تصویر، 
مشاهده کنند و سپس آنها را در یک بحث عمومی شرکت دهید. پرسش هایی مانند:

        در ساختن یک خانه یا ساختمان از چه ابزارهایی استفاده می شود؟
   آیا از نزدیک، ساختن یک خانه را مشاهده کرده اید؟

   با چند نفر می توان یک ساختمان را ساخت؟
   چه افرادی می توانند ساختمان بسازند؟

اشاره به تخصص های مختلف افراد و اینکه ارزش کار گروهی در به پایان رساندن ساختن یک ساختمان 
و استفاده از ابزارها در آسان کردن کارها و مشکالتی که در صورت نبودن ابزار در ساختن یک ساختمان 

پیش می آید می تواند مورد بحث عمومی در کالس برای آموزش این صفحه باشد. 
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صفحه 68
    در این صفحٔه، دانش آموزان فعالیت »گفت و گو کنید« را در گروه خود به بحث بگذارند. هدف اشاره 
به ابزارهایی مانند فرغون، بیل، کلنگ، جرثقیل و … است و باید بگویند هرکدام از این ابزار برای انجام چه 
کاری می باشد.و اگر این وسیله ها نباشند کار ها چگونه انجام می گیرد، مثالً اگرکلنگ نباشد کار کندن زمین 
چگونه انجام خواهد گرفت، دانش آموزان را هدایت کنید تا به اهمیت این ابزار و وسیله ها در آسان کردن 

کارها پی ببرند.
دانش آموزان در این صفحه با سطح شیب دار و اهمیت آن در آسان کردن کارها، آشنا می شوند.

قبل از انجام کاوشگری از گروه ها بخواهید پیش بینی کنند حرکت فرغون در کدام حالت به نیروی کمتری 
نیاز است؟

الف( حرکت فرغون به طور عمودی.
ب( حرکت فرغون روی سطح شیب دار. )تختٔه شیب دار(

گروه ها بعد از بحث در گروه پیش بینی خود را روی تابلوی کالس بنویسند.
صفحه 69 و 70

انجام  را  شده  هدایت  کاوشگری  یک  پاسخ ها  درستی  به  بردن  پی  برای  دانش آموزان  صفحه  این  در 
می دهند. آنها بعد از انجام دادن کاوشگری باید به این نتیجه برسند که:

نیروی الزم برای حرکت فرغون در راستای قائم بیشتر از حرکت آن روی سطح شیب دار است.
نکات زیر برای انجام دادن این فعالیت الزم است، مورد توجه قرار گیرد:

   دانش آموزان فعالیت را به صورت گروهی انجام دهند.
    حرکت جسم در راستای قائم و روی سطح شیب دار باید به آرامی و سرعت ثابت انجام گیرد.

   نیرویی که برای حرکت دادن جسم به آن وارد می شود به وسیلٔه کش است و سبب تغییر طول کش 
با کش 30  اگر آزمایش  به طور مثال  بماند.  ثابت  باید  تغییر  این  انجام گیرد  آرامی  به  می شود. اگر حرکت 
سانتی متری انجام می گیرد و در حرکت جسم در راستای قائم 50 سانتی متر می شود باید این 50 سانتی متر در 

حال حرکت ثابت بماند. )در صورت آرام حرکت دادن جسم این اتفاق رخ می دهد(
    آزمایش با شیب های کمتر تفاوت نیروها در دو حالت را بهتر نشان می دهد.

نیروسنج انجام دهند و  با  این فعالیت را  نیروسنج، دانش آموزان می توانند  به      در صورت دسترسی 
عددهای نیروسنج را بدون توجه به واحد نیرو )نیوتون( یادداشت کرده و با هم مقایسه کنید.
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پیشنهاد می شود:
    آزمایش را به جای کتاب ها می توانید از یک کیسٔه نایلونی که از اجسام مختلف پر شده استفاده کنید 

و سر آن را با کش ببندید.
   از کش مناسب با جسمی که اختیار می کنید، استفاده کنید.

را  کش  طول  تغییر  نیست  الزم  کنید.  مقایسه  هم  با  را  کش ها  طول     
یادداشت کنید.

   در این فعالیت عامل اصطکاک در تخته ای که انتخاب می کنید را باید 
کیسٔه  در  جسم  دادن  قرار  و  صاف  تختٔه  انتخاب  با  می توانید  دهید،  کاهش 
نایلونی یا استفاده از وسیلٔه چرخ دار )کامیون اسباب بازی( عامل اصطکاک 

را کاهش دهید.
   ضرورتی ندارد دانش آموزان جسم را در تمام طول سطح شیب دار حرکت دهند بلکه تا نیمٔه آن کافی 

است و حرکت جسم در راستای قائم تا ارتفاع مربوط به نیمٔه سطح شیب دار کفایت می کند.

   دانش آموزان آزمایش را دوبار دیگر تکرار کنند که انتظار می رود طول کش هر بار با مقدار یکسانی 
به دست آید. اگر تفاوت جزئی هم باشد از خطای آزمایش است. اما هربار انتظار می رود طول کش در حرکت 

جسم در راستای قائم بیشتر از طول کش در حرکت آن روی سطح شیب دار باشد.
به کار می رود  دو حالت  در  برای حرکت جسم  که  نیرویی  با  ببرند طول کش  پی  باید  دانش آموزان       

متناسب است. هرچه نیرو بیشتر باشد طول کش بیشتر خواهد بود.
پاسخ پرسش های این صفحه

وارد  به جسم  نیروی کمتری  کمتر است چون  الف( طول کش در حرکت جسم روی سطح شیب دار 
می شود.

ب( نیروی وارد به جسم در حرکت آن در راستای قائم بیشتر است چون طول کش بیشتر است.
پ( سطح شیب دار سبب می شود جسم را با نیروی کمتری به ارتفاع مورد نیاز برسانیم.
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در مرحلٔه 7 کاوشگری دانش آموزان در ادامٔه فعالیت طول سطح شیب دار را ثابت نگه می دارند و ارتفاع 
سطح شیب دار را تغییر می دهند. قبل از انجام آزمایش باید در گروه خود پیش بینی کنند، نیروی الزم برای 

حرکت جسم روی سطح شیب دار با ارتفاع کمتر، بیشتر است یا در ارتفاع بیشتر؟
اجازه دهید آزمایش را با حداقل سه ارتفاع انجام دهند و چیز هایی که باید ثابت نگه دارند را مشخص 

کنند. جدول را خودشان درست کنند و کامل کنند و نتیجه گیری کنند.

نمونه ارزشیابی این درس از دانش آموز

به منظور  بگیرید و  باید زیرنظر  برای ارزشیابی فعالیت صفحٔه 69 عملكرد گروه ها و هر دانش آموز را 
ارزشیابی از عملكرد آنها، جدول ارزشیابی زیر را که از شناسٔه 2 )الف ــ ب ــ پ و ت( و 9 از جدول 

ارزشیابی در کلیات کتاب استفاده شده كامل كنید. 

جدول ارزشیابی

 شناسۀ 
موارد / ارزشیابی

معیارهامهارت ها
سطح

مالحظات
1234

در اجرای آزمایش 2
/ فعالیت/كاوش

٭الف( مراحل را به درستی انجام می دهد.

گزارش کامل 
نیست.

به درستی، استفاده  از وسایل مناسب  ب( 
می كند.

٭

پ( از مشاهده های خود به درستی نتیجه گیری 
می کند. 

٭

٭ت( درتدوین و ارائه گزارش مهارت دارد

نگرش های فعالیت 9
گروهی

می كند  رعایت  را  گروهی  كار  ضوابط 
رعایت  وسایل/  از  استفاده  در  )مشاركت 
و  خود  سالمت  حفظ  بودن  فعال  نوبت/ 

دیگران و…(

٭
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صفحۀ 71:
دانش آموزان با انجام دادن فعالیت »فکرکنید« به کاربرد سطح شیب دار در زندگی روزمره و نقشی که در 

آسان کردن کارها دارد، پی می برند.
در تمام سطح شیب دارها جسمی از پایین سطح به طرف باال و یا برعکس حرکت می کند.

 فکرکنید پایین صفحۀ 71 
دانش آموزان بعد از بحث در گروه پاسخ گروه خود را در کالس مطرح کنند. علت شیب دار کردن کف 

آشپزخانه، حمام و سطح خیابان های شهر و شیروانی ها، سرخوردن آب و جمع نشدن آب می باشد.
صفحه 72 

اجازه دهید دانش آموزان با یک کارد یک بار مصرف سیب را دو تکه کنند. یک بار هم با دستٔه قاشق این 
کار را انجام دهند. آنها متوجه می شوند کارد که یک گوه است کار دو تکه کردن سیب را آسان می کند. ولی 

با دستٔه قاشق این کار به سختی انجام می گیرد.
در این صفحه با انواع وسیله ها که شبیه کارد هستند و گوه می باشند و با کاربرد آنها آشنا می شوند. گوه ها از 

دو سطح شیب دار درست شده اند که یک طرف آنها نازک تر از طرف دیگر آن می باشد.
بپرسید چه تفاوتی بین گوه و سطح شیب دار است؟

پاسخ ها را بشنوید. دانش آموزان را هدایت کنید تا به نتیجٔه زیر برسند:
در سطح شیب دار جسم، حرکت می کند و سطح شیب دار ساکن است ولی در گوه جسم حرکت نمی کند 

بلکه گوه درون جسم حرکت کرده و آن را دو تکه می کند.
صفحه 73

در »فکر کنید« این صفحه با گوه دو تکه کردن تنٔه درخت آسان تر انجام می گردد.
در  بخواهید  دانش آموزان  از  دارد.  زندگی  در  فراوانی  کاربرد  که  است  ساده ای  ماشین  پیچ،  پیچ ها: 
کالس   جست و جو کنند و پیچ ها را پیدا کنند و از آنها بپرسید از پیچ ها چه استفاده های دیگری می توان 

کرد؟ )پیچی که دستگیرهٔ در را وصل کرده ــ سرپیچ المپ و …(
اجازه دهید دانش آموزان یک پیچ را از نزدیک مشاهده کنند و نتیجٔه مشاهدٔه خود را بیان کنند و به سطح 

شیب دارهای کوچک و مارپیچ آن پی ببرند.
صفحه 74

دانش آموزان با انجام دادن فعالیت این صفحه به اهمیت پیچ در محکم کردن در بطری پی می برند.
صفحه 75

قرقره: قرقره ماشین ساده ای است که برای جابه جا کردن بار استفاده می شود. اجازه دهید دانش آموزان 
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قرقره

نخ متصل به لوله است

گلوله

لوله نقش سطح شیب دار دارد.

خط کش به عنوان اهرم

سوزن به عنوان گوه

نخ

جایی باید آویزان کنند.

خمیر بازی خمیر بازی نی نوشابه

با اهمیت قرقره در انجام کارهای مختلف در صفحٔه 
75 آشنا شوند.

بچه ها  دهید  اجازه   75 صفحٔه  پایین  فعالیت  در 
قرقره درست کنند. در این صفحه قرقره خیاطی را از 
یک نی نوشابه عبور داده اند. نی نقش محور را برای 
قرقره دارد و قرقره حول آن باید آزادانه بچرخد. نخی 
از میان نی عبور داده شده و انتهای دو سرنخ را به هم 
گره می زنند و از دستگیرٔه در آویزان می کنند روی نی 
دو طرف قرقره با خمیر بازی می چسبانند تا قرقره فقط 

در یک محدوده حرکت کند.
بتوانند  باید  که می سازند  قرقره ای  با  دانش آموزان 

باری را جابه جا کنند.
صفحه 76:

چرخ و محور: یک ماشین اسباب بازی در اختیار هر گروه قرار بگیرد. دانش آموزان با مشاهدٔه چرخ و 
محور ماشین اسباب بازی پی می برند محور میله ای است که چرخ حول آن قرار گرفته است، با حرکت محور 
چرخ نیز می چرخد و یا با حرکت دادن چرخ، محور نیز با آن می چرخد. با چرخیدن قرقره محور، حرکت 

نمی کند و محور ثابت است.
فعالیت پایین صفحه را اجازه دهید دانش آموزان به طور گروهی انجام دهند و پروژه ای کار کنند.

بادکنک
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یک نمونه پروژٔه دانش آموزی که در آن سطح شیب دار ــ قرقره ــ گوه ــ اهرم در داخل یک جعبٔه کارتن 
مانند شکل به کار رفته است و با آن بادکنکی را می ترکانند. گلوله ای از سطح شیب دار که یک لوله است، 
رها می شود و وارد لیوانی که متصل به قرقره است می شود. این نخ قرقره به لوله متصل است. سنگینی گلولٔه 
داخل لیوان آن را به طرف پایین حرکت می دهد. نخ دیگر قرقره خط کش را به سمت باال حرکت می دهد. 
طرف دیگر خط کش خارج از جعبٔه سوزنی نصب شده با حرکت آن و برخورد سوزن به بادکنک سبب ترکیدن 

آن می شود.


