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 )علم و عرصه خود(مفهوم ماشین را در معنای عام و خاص خود بدانند.  .1

 عرصه خود( –)تعقل هایی از آن در زندگی بیان کنند. ها را با ذکر نمونههدف اصلی از به کارگیری ماشین .2

 –)علمم  های متفاوت استفاده کنندد.  ها را بشناسند و برای انجام کارهای مختلف از ماشینموارد استفاده از ماشین .3

 عرصه خود(

 عمل( –)علم ها را بدانند. وجه تشابه و تفاوت ماشین .4

 عرصه خود( –عمل  –)علم های گوناگون بتوانند آنها را به کار گیرند. ها آشنا شوند و در موقعیتبا انواع ماشین .0

 –عرصه خود  –تفکر  –)علم ی دیگران حل کنند. مسائل و مشکالت زندگی خود را با استفاده از تجربیات ارزنده .6

 عرصه خلق(

به این باور اعتقاد داشته باشند که با خدمت به خلق خدا هر چند کوچک به پاداش بزرگدی دسدت خواهندد یا دت.      .7

 عرصه خدا و خود( –اخالق  –)ایمان 

 –)ایمان توانند کارهای بزرگ انجام دهندد.  بدانند با نیروی ایمان و اعتقاد هر چند به نظر ضعیف و حقیر بیایند می .8

 عرصه خود، خدا، خلقت( –اخالق 

تدرین  ترین و سدهل های گوناگونی وجود دارد و بتوانند مناسببدانند برای حل مسائل و مشکالت خود و دیگران راه .9

 عرصه خود و خلق(.–علم  –)تفکر راه را انتخاب کنند. 
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-محیط کار و ... به عنوان ماشین برای رسیدن در کدم . وسایل و ابزار آالتی که در خانه و بیرون از خانه مثل مدرسه، 1

 کنند نام ببرند.ترین زمان به نتیجه استفاده می

 گیرند را توضیح دهند.ای که در انجام کاری از آن کمک میی هر وسیله. علت استفاده2

 ها را با هم از نظر ساختمان و نحوه عمل مقایسه کنند.. انواع ماشین3

 ها را ذکر کنند.و نحوه اختراع انواع ماشین . داستانی از علت4

حل مناسب به عنوان ابزار حل مشدکل را  های خود راه. برای حل مشکالت درسی بوجود آمده برای خود و همکالسی0

 بیان کند.

 های شیطانی را توضیح دهند.ها در برابر دامحل مناسب برای رسیدن به قرب الهی با توجه ضعف انسان. راه6

های کمک به دیگران برای حل شود روشکه برای انجام هر کاری ماشین منحصر به  ردی استفاده میبا توجه به این .7

 مشکالت آنها را بیان کنند.
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از اند با توجه به آن ها مطالبی را یاد گر تهآموزان پایه نهم در دوره پنجم ابتدایی به طور مختصر در مورد ماشیندانش

 خواهیم به سؤاالت زیر پاسخ دهند؟آنها می

 کنیم؟ها استفاده می( به نظر شما چرا از ماشین1

 ها را نام ببرید؟( چند نمونه از ماشین2

 کند؟( االکنگ چه کمکی به شما می3

 روید؟تر باال میهای نردبان راحتهای ساختمان نسبت به پله( چرا از پله4

 کنید؟ چرا؟ای استفاده میوسیله( برای بستن پیچ از چه 0
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آوریدم و بده   ی مورد استفاده در محیط خانه مثل قاشق، انبر یخ، در نوشدابه بدازکن و ... بده کدال  مدی     . چند وسیله1

 کنیم.ها بحث میآموزان در گروهدهیم و در مورد کاربرد آنها در زندگی با دانشآموزان نشان میدانش

دهیم در مورد نحدوه و علدل اسدتفاده از آنهدا را در     ها را توسط پروژکتور نشان می. تصاویر چند نمونه از انواع ماشین2

 کنیم.آموزان سؤال میکارهای روزمره از دانش

ها و نوع کمک آنهدا اسدتفاده   . از کتاب درسی و وسایل موجود در آزمایشگاه و کال  در  جهت معر ی انواع ماشین3

 کنیم.می

-آمدوزان مدی  برد لیست کرده و ماشین مناسب برای انجام آنهدا را از داندش  . چند نمونه از کارهای روزمره را در وایت4

 15خواهم مثل الف( بستن پیچ   ب( باز کردن در اتاق   ج( ر تن به مدرسه   د( بردن بار سنگین   و( ر تن به طبقده  
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خدواهم بده سدؤاالت زیدر پاسدخ      کنم و از آنها مدی بندی کرده، وسایل زیر را بین  آنها پخش میآموزان را گروهدانش. 1

 دهند.  

 گیر، چاقو، انبردست(ای آزمایشگاهی، ناخن)قیچی کاغذبری، پیچ گوشتی، ترازوی دو کفه

 کنند؟الف( برای انجام چه کاری از این وسایل استفاده می

 کند.به چه طریقی به آنها کمک می ب( این وسایل

 جا کردن یک جسم سنگین که از توان آنها خارج است پیدا کنند.حلی را برای جابهخواهم راهاموزان می. از دانش2

 گیرند.های طرقی از چه ابزار و امدادهایی کمک می. برای غلبه بر مشکالت و پیمودن پله3

 پیدا کنند.حلی . برای غلبه بر مشکالت زیر راه4

 الف( بلند کردن ماشین برای تعویض چرخ خودرو

 خوردای که دو پله میب( بردن  رغون پُر از شن به حیاط خانه

 ج( جارو کردن حیاط مدرسه با استفاده از جارو در کمترین زمان

 و .... نمایش  یلم چند نمونه ماشین در هنگام استفاده از آنها مثل بلند کردن ماشین توسط جرثقیل 0
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 خواهم با هم مشورت کرده به سراالت زیر پاسخ دهند.ها میاز گروه

 گیرند.. در زندگی روزمره برای غلبه بر مشکالت خود چگونه از صبر و شکیبایی، امید و توکل به خدا کمک می1

 کنند.از چه طرقی آنها را حل می های درسی و آموزشی با چه مشکالتی مواجه هستند و. در  عالیت2

ی نجدات نگداه   های بد در زندگی شخصی و اجتماعی به امدادهای غیبی بده عندوان وسدیله   . آیا در د ع بالها و  رجام3

 کنند؟ چرا؟می

گر چده کدار   ترین زمان به مو قیت برسند شما به عنوان تسهیل. برای اینکه دوستان و همکالسانتان به آسانی در کم4

 توانید برای آنها انجام دهید.می
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 هایی که در کال  در  وجود دارد پیدا کنند و کاربرد هر یک را توضیح دهند.خواهم ماشینها می. از گروه1

)آنها باید به دستگیره در و پنجره، لوالی در، مدادتراش خودشان، پدال در سطل آشغال، پدیچ در و پنجدره، و ... اشداره    

 کنند(

هدا را در یدک برگده نوشدته در     های کمک ماشدین دهیم و سپس راه. به هر گروه نام چند ماشین ساده و پیچیده می2

 بندی کنند.ها را براسا  نوع کمک آنها طبقهخواهیم این ماشیندهیم و از آنها میها قرار میاختیار گروه
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ها در دنیای متمدن امروزی  رصت و انرژی کا ی امروزه بشر با پیشر ت تکنولوژی عجین شده است و انسان. زندگی 1

ترین هزینه بده انجدام برسدانند تدا از قا لده      برای انجام امور را ندارند و نیازمند هستند تا کارها را در اسرع وقت و با کم

کننده انجام امور مختلف بسیار حائز اهمیت ا به عنوان تسهیلهجا است که نقش ماشینپیشر ت عقب نمانند و در این

هاست. و در این میان نحدوه اسدتفاده، زمدان اسدتفاده و     توان گفت که پیشر ت علم و صنعت مدیون ماشیناست و می

ر است و تها از اهمیت بسیاری برخوردار است و برای رسیدن به این نتایج تعقل و تفکر بشر مهمچگونگی کار با ماشین

اقتبا  از طبیعت در سر لوحه این کار قرار دارد. اختراع و استفاده از ماشین نیاز بشر امروزی و این نیز در سایه علدم،  

 آگاهی و پشتکار و خالقیت بشری قابل انجام است.

ه کار گیرندد  . انسانها در طول زندگی خود مجبور نیستند تمام وقت و انرژی و توان خود را برای حل مشکالت خود ب2

های اولیه توان راه صد ساله را یک ساله طی کرد. همانطوری که انسانبعضی وقتها با تفکر و اندیشه و علم و آگاهی می

که با اختدراع ماشدین   جا کردن یک سنگ از سر راه مجبور بودند انرژی و وقت زیادی را صرف کنند در حالیبرای جابه

-توانند از تجربیات و اندوختده م است. انسان نیز برای رسیدن به کمال و مو قیت میاین کار در حداقل زمان قابل انجا

ترین زمان به کمال حقیقی خود دست های دیگران و از نصایح علما و  قها به عنوان ابزار و وسیله استفاده کنند و در م

ای جز مو قیت و پیروزی نتیجه یابند. روش صحیح شناخت و حل مشکالت با استفاده از تفکر منطقی و تالش مستمر

های گوناگون زندگی با اقتبا  از این توانند در عرصهآموزان با یادگیری ساختمان و نحوه عمل ماشین میندارد. دانش

حل باید علم و حلی وجود دارد منتهی برای دست یا تن به این راهها به این باور برسند که برای هر مشکلی راهاندوخته

 روی و عمل توأم با اخالق سرلوحه آنها باشد.مان به راه پیشتفکر و ای
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شدود  ای که باعث آسانی انجدام کدار مدی   آموزان عزیز از کال  پنجم ابتدایی به یاد دارند که ماشین به هر وسیلهدانش

کنندد. و  در حداقل زمان و یا حداقل اندرژی حدل مدی   کنند و مشکالت ما ها زندگی ما را زیبا میشود. ماشینگفته می

گری مسیر ما در رسیدن به مقصد است مثدل دوسدتان   آیند، دوستی که تسهیلبرای ما مثل یک دوست به حساب می

 کنند.های خود ما و شما را یاری میمن و شما که همیشه در گر تاریها با اندیشه و راهنمایی

ها، چرخ و محور، گوه، پیچ و سطح شیبدار، مرکب که از که به سه دسته ساده مثل اهرم ها انواع گوناگونی دارندماشین

هدای  های پیچیده مثل دوچرخه. ماشدین ترکیب دو یا چند ماشین ساده بوجود آمده است مثل قیچی  لزبری و ماشین

مانند کده بده هداهر    رادی میدهند. و مانند ا ها را تشکیل میهای محدودی ولی پایه و اسا  سایر ماشینساده کمک

ها نبایدد هداهربین باشدید و بدا تفکدر و      توانند بسیار مفید و کارآمد باشند بنابریان بچهآیند ولی میساده و معمولی می

توانندد  آیندد و مدی  های مرکب از ترکیب دو یا چند ماشین ساده بوجدود مدی  منطق در مورد ا راد قضاوت کنید. ماشین

تواندد  های ساده داشته باشند. به عبارت دیگر اتحاد آنهدا بدا هدم مدی    نجام امور نسبت به ماشینهای متنوعی در اکمک

هدا در مواقدع بحراندی مثدل     های زیادی به ما داشته باشد مثل اتحاد ا راد یک جامعه برای کمک به سایر انسدان کمک

های پیچیده کارهدای سدخت و سدنگین    زلزله، سیل و سایر مشکالت جامعه. که از عهده یک نفر خارج است. و ماشین

دهند و ممکن است از ترکیب چندین نوع ماشین مرکب بوجود آمده باشد. مثل اتحاد و همکداری ا دراد یدک    انجام می

 کشور در برابر دشمنان خارجی.

 کنند که عبارتند از:ها کمک میها به طرق مختلف برای انسانماشین

جا کرد. مانندد  توان اجسام سنگین را جابهمانند انبردست، پیچ گوشتی، دیلم و ... که با نیروی کم می ( افزایش نیرو:1

کندد و  توکل به خدا و اعتماد به نفس مانند اهرمی است که توان و قدرت  رد را در انجام امور سخت چندین برابر مدی 

 کند.انسان را در مسیر خود ثابت قدم می

کند. مانند جاروی دسته بلند، انبر یخ که با صرف نیروی بیشتر زمان انجام کار را کوتاه می نیرو: ( افزایش نقطه اثر2

داری با اینکه رساند. مانند روزهیعنی کاری که برای انجام آن به زمان بیشتری نیاز داشتیم در حداقل زمان به انجام می

کند و آتش را از انسدان  تر میط پروردگار جهانیان سریعدهد ولی اجابت را توسسخت است و توان انسان را کاهش می

 کند.دور می

دهند که یک وضعیت مثبت است ولی مانند قرقره، پیچ گوشتی که جهت نیروی ما را تغییر می ( تغییر جهت نیرو:3

سدتیم و اثدری بدر    اندازند مثل قرقره ثابت که برای استفاده از آن نیازمندد دو نفدر ه  بعضی از مواقع ما را به زحمت می

تواند به ضرر ما تمدام  انرژی و زمان انجام کار ما ندارند ولی باز هم مفید است امّا در زندگی معنوی این تغییر جهت می

دهند و به جای استفاده از نیرو و عمر خود در جهت شود مثل همنشینی با دوستان ناباب که نیرو و عمر ما را هدر می

توانند جهدت نیدروی مدا را بده سدوی      کنند ولی دوستان خوب میف جهت آن هدایت میپیشر ت و قرب الهی در خال

 کامیابی هدایت کنند.

کنندد  کنند و نیروی ما را به جسم مورد نظدر منتقدل مدی   ها با انتقال نیرو به ما کمک میتمام ماشین ( انتقال نیرو:4

 مثل تمام عناصر جامعه که در سرنوشت ما تأثیر گذارند.
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هایی که در تصاویر و متن ایدن  شود و نوع ماشینکتاب که تدریس شد روخوانی می 7ها بخشی از  صل . توسط گروه1

 ها بحث کنند. صل آمده است مشخص نموده و نوع کمک آنها را در گروه

-ترتیب نام یک ماشین را مدی دهند به این صورت که اعضای هر گروه به ها مقابل هم نشسته با هم مسابقه می. گروه2

کند و در مقابل اعضای گروه مقابل یک نوع کمدک ماشدین را بیدان کدرده و     برد و گروه دیگر نوع کمک آن را بیان می

 شود.برد و در آخر گروه ممتاز تشویق میاعضای گروه مقابل ماشین مناسب به آن را نام می
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 شویم.آموزان و تحقق اهداف تدریس مطمئن میهای دانشآموختهبا طراحی سؤاالت زیر از میزان 

 . ماشین چیست؟1

 .  رق اتومبیل با چاقو و اهرم چیست؟2

 ها را نام ببرید؟. چهار طریق کمک ماشین3

 کنند؟های زیر به چه طریقی به ما کمک می. هر یک از ماشین4

 سته بلند    د( موچین    و(  رغون     الف( انبر دست       ب( پیچ گوشتی         ج( جاروی د

 ح( قیچی  لز بری    خ( قیچی کاغذ بری    ر( تبر

 کنید؟. در هر یک از موارد زیر از کدام ماشین استفاده می0

 الف( قرار دادن یک جسم سنگین روی سکویی به ارتفاع یک متر      ب( باز کردن در کنسرو

 ج( بلند کردن ماشین

 


