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ماشين 

در زندگي روزمره براي انجام كارهاي خود از چه ماشين  هايي استفاده مي  كنيد؟ 
شايد فكركنيد كه فقط به وسايلي؛ مانند : اتومبيل، ماشين لباس شويي و ... ماشين مي گويند؛ 
امّا بايد بدانيد هر وسيله  اى كه انجام كارها را براى ما آسان مى  كند، ماشين نام دارد. مانند 

قيچى و بيل كه به كمك آن ها بريدن پارچه و كندن زمين آسان  تر انجام مى  شود. 
بعضى از ماشين  ها پيچيده و بزرگ و برخى ديگر نيز بسيار ساده هستند. 

در تصاوير زير چند ماشين ساده نشان داده شده است. 

در اين فصل با انواع ماشين  هاى ساده آشنا مى  شويد. 
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اهــرم 

           آزمايش كنيد

- سعى كنيد يك جعبه   ى پر از سنگ يا آجر را از زمين بلند كنيد. 

- حاال مانند شكل زير جعبه را به وسيله يك ميله و تكيه  گاه از زمين بلند كنيد. 
- بلند كردن جعبه در كدام حالت آسان  تر است؟

    در آزمايش باال ميله  اى كه استفاده كرديد يك ماشين ساده است كه اهرم نام 
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دارد. به كمك اهرم مى  توان اجسام سنگين را آسان  تر باال برد يا جابه جا كرد. 

           مقايسه كنيد

به تصاوير زير نگاه كنيد و بگوييد در كدام يك سنگ آسان  تر جابه جا مى  شود؟ 
چرا؟
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            مشاهده كنيد
 

- به تصاوير زير نگاه كنيد و بگوييد در چه جاهايى از اهرم استفاده شده است؟ 
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قرقره 

قرقره ماشين ساده  اي است كه از يك چرخ و طناب درست شده است. از قرقره 
براي باال و پايين بردن اجسام استفاده مي  شود. 
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           كار عملى

قرقره بسازيدقرقره بسازيد
مواد و وسايل مورد نياز: 

قرقره- سيم- ُقّالب فلّزي- طناب و
 يك وزنه ي سنگين؛ مانند تعدادي 

كتاب و... 
- ُقّالب فلّزي  را به يك پايه ى ثابت وصل كنيد.

- سيم را از درون قرقره عبوردهيد و در باالي قرقره به  صورت حلقه درآوريد، 
سپس آن را به قّالب آويزان كنيد. 

- اكنون مانند تصوير جسم را به كمك قرقره از روي زمين بلند كنيد. 



25

           مشاهده كنيد

شده  استفاده  قرقره  از  جاهايى  چه  در  بگوييد  و  كنيد  نگاه  زير  تصاوير  به   -
است؟ 
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            بيش تر بدانيد

چرخ و محور چرخ و محور 
چرخ و محور نوع ديگري از ماشين  هاي ساده است. چرخ  ها به ما كمك مي  كنند 
تا اجسام را آسان  تر روي زمين حركت دهيم. چرخ  ها به  تنهايي استفاده  ي چنداني 
ناميده  محور  كه  دارند  ديگري  ميله  ي  به  احتياج  بچرخند،  اين  كه  براي  و  ندارند 

مي شود؛ مانند فرمان اتومبيل. 
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سطح شيب  دار 

            گفت وگو كنيد

به تصاوير زير نگاه كنيد و درباره  ي كار آن  ها گفت  وگو كنيد. كدام كار آسان  تر 
انجام مي شود؟ چرا؟ 

سطح شيب  دار، يك ماشين ساده است كه كار را آسان  تر مي  كند. جابه  جا كردن 
وسايل سنگين به كمك سطح شيب  دار آسان  تر است. 
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            فكر كنيد

 - با توجّه به تصوير، براي باال رفتن اين شخص چه راهي پيشنهاد مي  كنيد؟

           مشاهده كنيد

 - به تصوير زير نگاه كنيد و بگوييد از سطح شيب  دار در كجا استفاده شده است؟
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پيـچ 

پيچ، ماشين كوچك و ساده  اي است كه در وصل كردن قطعات به ما كمك مي كند. 

            فكر كنيد

 - به تصوير روبه  رو نگاه كنيد و بگوييد براي وصل كردن دسته  هاي قابلمه از چه 
وسيله  اى مي  توان استفاده كرد؟ 
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استفاده  مختلف  كارهاي  براي  هريك  از  كه  دارند  گوناگونى  شكل  هاي  پيچ  ها   
مي شود. 

            فكر كنيد

 - به محيط اطراف خود نگاه كنيد و بگوييد در چه وسايلى از پيچ استفاده شده 
است؟ 
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ـُـوه  گ

گوه يك ماشين كوچك و ساده است كه يك سر آن پهن و سر ديگر آن باريك 
است.

      گوه با بُريدن، سوراخ كردن و شكافتن اجسام را از هم جدا مي  كند. 

گوه را در وسايل مختلف مي  توانيم ببينيم. گوه انواع مختلف دارد؛ مانند: لبه  ي تيز 
چاقو، تيغه  هاي قيچي، نوك ميخ و نوك سوزن و... .
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  هريك از وسايل باال براي انجام چه كاري استفاده مي شود؟ 



33

            مشاهده كنيد

 - دركارگاه حرفه  و فن مدرسه وسايل مختلف را مشاهده كنيد و وسايلي را كه 
در آن  ها از گوه استفاده شده است، مشخص كنيد. 

            گزارش دهيد

ماشين  هاي  چه  از  بازي  وسايل  از  هريك  در  بگوييد  و  برويد  پارك  يك  به   - 
ساده  اي استفاده شده است؟

            مشاهده كنيد
 

 - چند ماشين ساده را، كه در مدرسه مشاهده مي كنيد، نام ببريد و درباره ي كار 
آن ها با هم گفت و گو كنيد. 


