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 : نام نام خانوادگی                          علوم پنجم                           تهیه تنظیم 
   چه خبر ؟7فصل 

 حس چشایی 
 .در روی زبان تعداد زیادی برجستگی کوچک وجود دارد که اکثر سلول های گیرنده مزه روی ان ها قرار دارند

 شوری-تلخی-ترشی-شیرینی:مزه های اصلی عبارتند از

:برای حس کردن این مزه ها، روی زبان بخش های مخصوصی وجود دارد

. مزه شیرینی در جلو و نوک زبان حس می شود – ۱

. مزه تلخی در ته و عقب زبان حس می شود – ۲

. مزه های ترشی و شوری هم در طرف های چپ و راست زبان حس می شوند – ۳

اما بین بخش هایی که مزه های ترشی و شوری حس می شوند، بخشی وجود دارد که غیرحساس است، یعنی هیچ مزه 

. خاصی را حس نمی کند
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  کارها آسان می شود8فصل
 .اهرم میله ای محکم است که در نقطه ای به نام تکیه گاه به جایی ثابت شده است

 .نیرویی که می خواهیم به آن غلبه کرده و جا بجا کنیم: نیروی مقاوم
 .به فاصه نیروی محرک تا تکیه گاه گفته می شود:نیروی محرک
 به فاصه نیروی مقاوم تا تکیه گاه گفته می شود:بازوی مقاوم 

 .اگر طو ل بازوی محرک بزرگ تر از بازوی مقاوم باشد اهرم نیروی ما را افزایش می دهد
 .اگر طول  بازوی محرک کوچکتر از بازوی مقاوم باشد اهرم سرعت و جابجایی ما را افزایش می دهد

 . اگر طول بازوی محرک برابر بازوی مقاوم باشد اهرم فقط نیرو را انتقال می دهد و جهت آن را تغییر می دهد 
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 :خصوصیات زیر مي باشددر این نوع اهرم که تکیه گاه در بین نیرو وجسم قرار دارد داراي:نوع اولاهرم

 در این حالت فقط  جهت نیرو عىض می شىد و نیرو منتقل می شىد مانند االکنگ - الف
 ًیزو کاُش هی یابس و سزعت جابجا یی افشایش هی یابسهاًٌس لیچی کاغذی- ب

... زیلن و– االکلٌگ –  اًبززست  -ًیزوافشایش هی یابس هاًٌس هید کش (ج

زر بیي ًیزو وتکیَ گاٍ لزار زارزو  (ًیزوهماوم)زر ایي ًوع اُزم جسن: اهرم نىع دوم 

 زاراي ذصوصیات سیز است

 ُویشَ باسوي هحزک بلٌس تز اس باسوي هماوم است (الف 

زرب بطزي باس کي  –فٌسق شکي – فزغوى – ًووًَ ُایي اس آى را هي تواى چزخ زستي  (ب
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وتکیَ گاٍ لزار  (ًیزو هماوم)زر ایي اُزم ًیزو زر بیي جسن: اهرم نىع سىم - 3

 :زارز  وزاراي ایي ذصوصیات

 .ُویشَ باسوي هماوم بلٌستز اس باسوي هحزک است  (الف 
 -چکش-لاشك-هوچیي  - جاروي فزاشي– ًووًَ ُاي اس آى را هي تواى اًبزید   (ب

ذصوصیت هشتزک ُز سَ ًوع اُزم ایي است کَ ُز سَ اُزم زر اًتمال ًیزو بَ ها کوک 

 .هي کٌٌس 

اگز زر یک اُزم باسوي هحزک بلٌستز اس باسوي هماوم باشس آى اُزم همسار ًیزو را افشایش هي زُس یا بَ : ًکتَ ُا 

 .اصطالح زیگز زر ایي ًوع اُزم زر ًیزو صزفَ جویي هي شوز کَ ًووًَ آى اُزم ُاي ًوع زوم ُستٌس 

واگز زریک اُزم باسوي هماوم بلٌستز اس باسوي هحزک باشس آى اُزم هسا فت وسزعت اثز ًیزو را افشایش هي زُس ، 

 .ًووًَ آى اُزم ُاي ًوع سوم ُستٌس .ُوچٌیي هي تواى گفت زر ولت ُن صزفَ جویي هي شوز 
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 زر اُزم ُا لاًوًي وجوز زارز کَ اگز برواُین اُزم بَ حال تعازل بزسس بایس ُویشَ ایي رابطَ زرست باشس

 همسار جسن ضزبسر باسوي هماوم=   همسار ًیزوضزیسر باسوي هحزک 

  کارها آسان می شىد9فصل

 -پله–نردبان -سرسره.  هر چه زاویه سطح شیبدار کم تر باشد نیروی ما رابیشتر افزایش می دهد: سطح شیبدار 
 .در یک سطح شیبدار اگر ارتفاع ثابت باشد هر چه طول سطح شیبدار بیشتر شود انجام کار براي ما آسانتر است

 نکته مهم دیگر اینکه در حالتي که ارتفاع ثابت باشدومقدار طول تغییر کند وما در هر دو حالت وزنه یکساني را باال 
سطح شیبدار در زندگي انسان کاربردهاي زیادي دارد مثل .ببریم مقدار کار ما در هر دو حالت مساوي مي باشد 

.... پیچ که یک سطح شیبدار مارپیچ است و– نردبان 
 

ها هستند که ساده ترین آن قرقره اي است که از یک قرقره تشکیل شده است که ما به ه نوع دیگري از ماشین ها قرقر
در بعضي قرقرهاي مرکب بسته به تعداد  همان اندازه که  طناب را بکشیم جسم به باال حرکت مي کند مثل قرقره پرچم

به  )البته کار کشیدن طناب )متر طناب جسم سه متر یا دو متر جابجا شود6قرقره مورد استفاده ممکن است ما با کشیدن 
قرقره اي که با آن  به عنوان مثال اگر به( راحت تر خواهد بود ودر عوض مقدار بیشتري طناب راباید بکشیم(زبان ساده

چند متر طناب یا زنجیر موتور چند سانتي متر جابجا مي  موتور ماشین را باال مي کشند دقت کنیم مي بینیم که با کشیدن
  .شود 

. چرخ ومحور و سایر ماشین هاي پیچیده نام برد – نوع دیگر ماشین ها مي توان از گوه 

. ی متحرک و ثابت داردلقرقره دونوع اص

این نوع قرقره در واقع یک چرخ است که به دور یک محور می چرخد و مانند یک االکلنگ فقط جهت :قرقره ثابت 
 مانند پرچم.نیرو را تغییر می دهد 

این قرقره همانند قرقره ی ثابت است با این تفاوت که نیروی مقاوم به محور آن وصل می شود و نیروی : قرقره متحرک
 - مانند قالب جرثقیل.ما را افزایش  می دهد 

از یک میله به عنوان محور و چرخی که به دور آن می چرخد درست شده و به روش های مختف به ما  : چرخ و محور
 لوال و چرخ چاه -فرمان خودرو-صندلی چرخ دار–چرخ دوچرخه –مانند دستگیره ی در .کمک می کند 
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