
 

 

 

 استفاده از نیروی ماهیچه برای انجام بسیاری از . به آن نیرو وارد کنیم  برای اینکه جسمی حرکت کند باید

سبب خستگی و همچنین مدت زمان زیادی طول می کشد که کار انجام شود و به . کارها کافی نمی باشد 

 .همین دلیل باید از ماشین ها استفاده کنیم 

 

  م می دهد وسیله ای که کارها را آسانتر و سریعتر انجا: تعریف ماشین. 

  انواع ماشین: 

اهرم و  –گوه  –قرقره  –سطح شیبدار : ساختمان ساده ای دارد مانند : ماشین های ساده  -1           

 چرخ و محور

 .از ترکیب دو یا چند نوع ماشین ساده درست شده است :  ماشین های پیچیده -2

  ماشین مرکب ترکیبی از چند نوع ماشین ساده و پیچیده است. 

 

  طریق به ما کمک می کنند  3ماشین ها از : 

               

 تغییر جهت نیرو -1

 ایش مقدار نیروافز -2

 افزایش سرعت و مسافت  اثر نیرو -3

 .میله یا هر وسیله ای که به کمک آن بتوان اجسام سنگین را باال برد : اهرم                

 

 

 (پایه پنجم )سومعلوم فصل 

 «ماشین ها»



 خش اصلی دارد اهرم  سه ب: 

 تکیه گاه -1

 جسم -2

 نیرو -3

 :انواع اهرم 

 : اهرم های نوع اول -1

 تغییر جهت نیرو -1-1

 

 

 افزایش نیرو و تغییر جهت نیرو -2-1            

 

 

 افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو -3-1          

 

 

 

 افزایش نیرو : اهرم های نوع دوم -2

 

 

 

 بازوی محرک بازوی مقاوم

  

 

 بازوی مقاوم

 

 بازوی محرک

  

 بازوی مقاوم

 

 بازوی محرک

 

 نیرو جسم

 گاهتکیه 

  

 
 بازوی مقاوم

 

 بازوی محرک

 



 افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو:  اهرم های نوع سوم -3

 

 

 

 

  اهرم ها بر اساس جایگاه تکیه گاه دسته بندی می شوند. 

  هر چه جسم به تکیه گاه نزدیک تر باشد بلند کردن آن از سطح زمین آسانتر است. 

  فاصله ی بین جسم تا تکیه گاه را بازوی مقاوم می نامند. 

  فاصله ی بین نیرو تا تکیه گاه را بازوی محرک می نامند. 

 

 

 

  باعث افزایش نیرو می شود هر چه بازوی محرک بزرگ تر از بازوی مقاوم باشد. 

  باعث باال رفتن سرعت انجام کار می گردد  .هر چه بازوی مقاوم بزرگ تر از بازوی محرک باشد. 

 .همه ی ماشین ها اهرم نیستند همه ی اهرم ها ماشین هستند ولی : نکته  

 

  ح شیب دار بسیاری از مکان ها و وسایل از سط برای آسان تر شدن کارها در: سطح شیبدار

 .سطح شیب دار نیروی ما را افزایش می دهد . استفاده می کنند 

  در کامیون ها برای حمل بار  –در پارکینگ های طبقاتی  –در بیمارستانها برای عبور معلولین

 .سرسره از سطح شیب دار استفاده می کنند  –پیچ   -آسانسور –پله ها  –نردبان 

 

سطح شیب دار بیشتر و ارتفاع آن کم تر باشد به نیروی کم تری برای باال طول  هر چه قدر –الف 

 .بردن جسم نیاز داریم 

 حرکبازوی م مقاوم بازوی

 نیروی محرک جسم

 تکیه گاه

  

 مقاومبازوی 

 

 بازوی محرک



بیشتر باشد به نیروی بیشتری برای باال بردن هر چقدر طول سطح شیب دار کم تر و ارتفاع آن  -ب

 .جسم نیاز داریم 

 

 

 

  چرخی است که به مرکز آن یک میله متصل شده و با چرخاندن چرخ میله : چرخ و محور

 .نیز می چرخد 

 فرمان اتومبیل : مثال 

  دور شیار قرار می گیرد « طنابی»صفحه ای کروی شکل است که دارای شیاری می باشد و ریسمانی : قرقره

 .که با حرکت ریسمان قرقره هم حرکت می کند 

 قرقره ی پرچم: مثال 

  از دو سطح شیب دار به هم چسبیده درست شده که لبه ای تیز و برنّده  دارد : گوه. 

 چاقو: مثال 

  انرژی ها به یک شکل باقی نمی مانند و به انرژی های دیگر تبدیل می شوند. 

  است « جریان برق»که امروزه از آن استفاده می کنیم انرژی الکتریکی بیشترین انرژی. 

  گرما تولید کرد  –صدا  –حرکت  –از انرژی الکتریکی می توان نور . 

 

 :تعریف موتور الکتریکی 

  همه ی . به وسیله ای که انرژی الکتریکی را به انرژی حرکتی تبدیل می کند موتور الکتریکی می گوئیم

 .یکی موتور الکتریکی ندارند وسایل الکتر

 ت آرمیچر یک موتور الکتریکی ساده اس. 

  مهتابی و  –المپ  –تلویزیون : مانند : تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی نورانی... 

 ب الف



  چرخ گوشت و  –کولر  –پنکه  –دلِر  :مانند :  حرکتیتبدیل انرژی الکتریکی به انرژی.. 

  ضبط صوت و  –رادیو  :مانند :  صوتیتبدیل انرژی الکتریکی به انرژی... 

  سماور برقی و  –بخاری برقی  –اتو :مانند :  گرماییتبدیل انرژی الکتریکی به انرژی... 

 


