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فراز و نويد  سوار االكلنگ هستند. فراز دوست دارد با نويد كه از او سنگين تر  است بازى كند اّما مثل 
اينكه مشكلى وجود دارد. آن ها نمى توانند به راحتى با هم بازى كنند.

براى حّل مشكل آن ها چه راه هايى را پيشنهاد مى كنيد؟

روى اّالكلنگ، محّل نشستن نويد و فراز چگونه بايد باشد تا بتوانند با هم بازى كنند. آيا با دور يا نزديك 
شدن نويد به تكيه گاه، مشكل آن ها حل مى شود؟

براى پاسخ دادن به پرسش باال، در گروه خود كاوش كنيد.

محّل  دهيد.  قرار   ( (تكيه گاه  پاك كن  روى  را  خط كش  وسط  1ــ 
ندهيد. تغيير  را  پاك كن 

كاوشگرى

دو عروسك با جرم هاى مختلف

خط كش به طول 50 سانتى متر

پاك كن

دو عدد ليوان يك بار مصرف

وسايل و مواّد الزم:
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االکلنگ یک اهرم است. هر اهرم یک میله و یک تکیه گاه دارد و با آن می توان اجسام را جا به جا کرد. 
در یک اهرم، هر چه جسم به تکیه گاه نزدیک تر شود، برای بلند کردن آن به نیروی کمتری نیاز است.

از  یکسان  فاصله ی  در  فراز   و  عرفان  اگر 
تکیه گاه نشسته باشند، در صورتی که محّل 
نشستن عرفان تغییر نکند، چگونه می توانند 
به بازی ادامه دهند؟ مراحل پژوهش گروه 
و  کنید  یادداشت  کامل  به طور  را  خود 

گزارش دهید. 

کاوشگری

2ــ دو عروسک با جرم های مختلف را در دو لیوان یک بار مصرف یکسان بگذارید.
3ــ این دو لیوان را در فاصله های یکسان از تکیه گاه قرار دهید. چه چیزی مشاهده می کنید؟

4ــ لیوان  سنگین تر را از تکیه گاه  دور کنید. چه مشاهده می کنید؟
5ــ لیوان سنگین را کم کم به تکیه گاه نزدیک کنید تا باالتر از لیوان سبک تر قرار گیرد.

6ــ مشاهده های گروه خود را در جدول زیر یادداشت کنید.

فاصله ی لیوان سنگین از پاک کن  
)به سانتي متر(

فاصله ی لیوان سبک از پاک کن 
)به سانتي متر(

شکل خط کش با پاک کن و 
عروسک ها 

مراحل 
فّعالیت

15 15 1

15 2

15 3

 با توّجه به نتایج این فّعالیت، توضیح دهید که فراز چگونه می تواند مشکل بازی با نوید را حل کند.
 در این فّعالیت، چه چیزی را ثابت نگه داشتیم و چه چیزی را تغییر دادیم؟
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1ــ وسط خط كش 50 سانتى مترى را روى پاك كن (تكيه گاه) قرار 
دهيد.

2 ــ ليوان ها را در فاصله ى 15 سانتى مترى از تكيه گاه قرار دهيد.
3 ــ در يكى از ليوان ها 4 گيره ى كاغذ قرار دهيد.

تا خط كش  قرار دهيد  ليوان ديگر، آن قدر گيره ى كاغذ  ــ در   4
كامالً به حالت افقى (تعادل) قرار گيرد. تعداد گيره ها را در جدول 

كنيد. يادداشت 

5 ــ  دريكى از ليوان ها تعداد گيره ها را دو برابر كنيد. چه اتّفاقى مى افتد؟ 
 براى به تعادل رسيدن خط كش چه راه هايى را پيشنهاد مى كنيد؟ آن ها را آزمايش كنيد و نتيجه 

را گزارش دهيد.
 بين فاصله ى ليوان ها از تكيه گاه و تعداد گيره ها چه ارتباطى وجود دارد؟

كاوشگرى

ليوان سمت چپ ليوان سمت راست

تعداد گيره ها 
  فاصله تا  تكيه گاه به 

سانتى متر
تعداد گيره ها

فاصله تا  تكيه گاه به 
سانتى متر

4 15 4 15

8

وسايل و مواّد الزم:

دو ليوان يك بار مصرف

پاك كندفتر يادداشت

خط كش 50 سانتى مترى

يك بسته گيره ى كاغذ



65

وسيله هايى مانند االكلنگ و ترازو، اهرم هستند. قيچى، ميخ كش و منگنه نيز مانند اهرم عمل مى كنند.
هر اهرم از سه قسمت تشكيل شده است:

1ــ محّل وارد شدن نيرو
2ــ محّل قرار گرفتن جسم                                    

3ــ محّل تكيه گاه

فّعاليت

چگونه مى توانيد با اهرمى كه داريد، جرم جسم هايى مانند مدادتراش 
و پاك كن را اندازه گيرى كنيد؟

1 ــ ليوان ها را در فاصله ى مساوى از تكيه گاه قرار دهيد.
2 ــ در يكى از ليوان ها يك مدادتراش بگذاريد. در ليوان ديگر 
آن قدر گيره ى كاغذ بريزيد كه خط كش به تعادل برسد. چند گيره 

الزم است تا خط كش به تعادل برسد؟
3 ــ  به جاى مدادتراش، يك پاك كن بگذاريد و مرحله ى 2 را تكرار 

كنيد.
و جرم  مدادتراش  باشد، جرم  كاغذ 2 گرم  اگر جرم هر گيره ى 

مى شود؟ گرم  چند  پاك كن 

جسم تكيه گاه نيرو

مدادتراش

وسايل و مواّد الزم:

دو ليوان يك بار مصرف

پاك كن

خط كش 50 سانتى مترى

يك بسته گيره ى كاغذ
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 ) ( ، محّل جسم) ابزارهای گوناگون مانند شکل باال را به کالس بیاورید و با آن ها کار کنید. محّل تکیه گاه)
( را در هر ابزار مشّخص کنید. این اهرم ها را در سه گروه مانند جدول زیر طبقه بندی کنید. محّل نیرو)

نیرو بین جسم و تکیه گاه جسم بین تکیه گاه و نیرو تکیه گاه بین جسم و نیرو

اهرم ها در زندگی روزانه ی ما کاربرد های فراوانی دارند. در شکل زیر ابزار و وسایلی را می بینید که 
اهرم عمل می کنند. مانند 

درباره ی کاربرد هر یک از این اهرم ها و اینکه چگونه کارها را آسان می کنند در گروه خود گفت وگو 
کنید.

گفت وگو

فّعالیت

به نظر شما، فرغون و میخ کش که هر دو اهرم هستند، در کدام ستون جدول قرار می گیرند؟

کاربرد اهرم ها


