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Enginoتار شر 

ه ا آمو رآم ى  ا ا  ا
سی  ، شرکت Engino را در قبر ت در سال 2004 کوستا سیسامو
ال به تدری  ت، به مدت 10 س ى مکانیک داش ندس کرد. او که مدرك م
موزان  راحى و تکنولوژى در مدار ابتدایى مشغول بود. با این دید که دان 
ینده یارى کند، سیستم  ت و تبدیل شدن به مخترعان  تر مشک را در حل ب
موزان  ت به دان  راحى کرد که مى توانس ر را  ت مدو ا دى از ات جدی
ى کام کاربردى  ان تر مدل هاى فن س ری تر و  ن توانایى را بدهد که س ای
ال اول  رمایۀ3 س مین کنند س ازند. جایز تحقیقاتى اتحادیۀ اروپایى، ت بس
            Enginoاى رى از مجموعه ه ن س ود و اولی رکت ب عه ش ق و توس تحقی
باب بازى  و  داران بین المللى اس ه خری د و توج ازار ش ال 2007 وارد ب در س
دن قطعات این  رد. قابلیت چفت ش ود جلب ک ى را به خ موزش ان  متخ
گى  اد تولید، وی من حف رو هاى س  ، تم در حالت هاى مختل سیس
ه مى کرد. از زمان  ترده اى را عر ود که امکانات گس ردى ب ربه ف منح
ت.  تم چندین جایز ملى و بین المللى دریافت کرده اس راه اندازى، این سیس
در همین حال، بخ تحقیق و توسعه، ابداعات را توسعه داده وEngino را به 
ت. هم اکنون با خ تولید  باب بازى هاى ساختنى ارتقا داده اس ل سوم اس نس
اده گرفته تا  م هاى س راحى ها و مکانیس ول، از  رى مح بی از 60 س
سیستم هاى خورشیدى و روباتیک هاى بى سیم، Engino یکى از کمپانى هاى 
ت. انعکا این موفقیت را مى توان در  ری در این زمینه اس د س در حال رش
، استقرار استانداردهاى جدید تولید  توسعۀ کارخانۀ کام اتوماتیک در قبر
ى  اخت و خرده فروش ۀ یکپارچگى عمودى از ایده پردازى تا س در اروپا با ارا

مشاهده کرد.

ه ی  تو ت

والت موف  ه م تکرانه  ه هاى م ییر ا ت
ت. از  ته اس قیت تمرکز داش رو به کار، Engino بر ابدا و خ از زمان ش
ارت هاى گوناگون مورد نیاز است تا گروهى  تختۀ  رسم تا قفسه هاى بازار، م
گاهیان،  امل دانش یند. گروهى که ش نایى گرد هم  ت ه اى اس راد حرف از اف
و  ى  موزش ان  متخ ران،  ویرگ ت ول،  مح ان  راح ان،  ندس م
رد تا از  ق درون مجموعه انجام مى گی ام تحقی ت. تم ان بازار اس متخ
مینان  روژه ها ا ری تر در تکمیل پ ر بین اعضاى تیم و زمان س ث اط م ارتب
           Engino ر کلیدى موفقیت عه، عن ود. در حقیقت، تحقیق و توس حاصل ش

ور هم زمان بوده است. در انجام چندین پروژ تحقیقاتى به 
راحى هاى صنعتى صادر شده و تعداد دیگرى نیز  چندین حق ثبت اخترا و 
تگاه هاى  ت. کارخانۀ ما با مدرن ترین نرم افزارها و دس ى اس ت بررس در دس
مت هاى جدید  اختن نمونۀ اولیه و خلق قس ازى کامپیوترى براى س قالب س
ترین  ه با ود تا ب زمای مى ش دت  ه ش ه چیز ب ت. هم ده اس ز ش ی تج

استانداردهاى کیفیت و کارکرد برسد.
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پا ی در ار تو
از سال 2012، تمامى تولیدات             در اروپا، کشور قبر و در کارخانۀ 
ازى، تزریق  ه گانۀ قالب س ت. واحدهاى س ده اس تمام اتوماتیک ما انجام ش
ساِن کل پروسۀ تولید را میسر مى کند.  ته بندى، امکان کنترل  تیک و بس س پ
رل کیفیت، به  ى کنت طح با اى صرفه جویانۀ تولید و س ال رو ه اعم
رعت تولید و ثبات کیفیت را  ت که س ده اس دن هزینۀ تولید منجر ش کم ش

مانت مى کند.
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م وشه  ه  اخ 
تند به م الزاویه هس اى قا ل ه امل م ه ش ازه هایى ک س

 راحتى قابل ساخت اند. مزیت سیستم               این  است 
که سازه هاى دو بعدى در هر زمان بدون نیاز به راب هاى 

افى مى تواند به سازه هاى سه بعدى تبدیل شود. ا
ى"، بدون ایجاد بیرون زدگى در  اى "تى"  و "زانوی  راب ه
سازه، امکان تغییر دوبعدى به سه بعدى را فراهم مى کنند. 

ه جایگزینى راب ده مى تواند بدون نیاز ب اخته ش مدل س
ا موجب  ح شود. این نه تن  هاى متفاوت، در هر زمانى اص
کاه تعداد قطعات مورد نیاز براى ساخت مدل مى شود، 

تر سیستم کمک مى کند. بلکه به  سادگى و عملکرد ب

رفته ترین و  باب بازى               پیش تم اس اید، سیس امروزه ش
راحى  ه بعدى اسباب بازى در بازار است.  از س متنو ترین س
ال هم زمان 6 وجه  قطعات (که تماما ثبت شده هستند)، امکان ات
ویى،  ت عمودى و قطعات کش ا را مى دهد. در عین حال، ات
اخت  سازه  هایى را  ان، امکان س ربه فردش گى هاى منح با وی
اور بودند. همۀ این موارد  یرقابل ب د که پی از این  مى دهن

قیت و خیال پردازى کودکان مى شود. موجب شکوفایى خ

ت • قابلیت گستر در هر زمان و هر ج
• میله ها هم زمان قطعۀ راب هم هستند
• تمامى قطعات به راحتى چفت مى شوند

• هر درازایى ممکن است
سان ساخته مى شود • بزر و 

سانى قابل استفاده است • به 
ح ر قابلیت تغییر و اص • با حداک

• تعدد کم قطعات به کاررفته
• قابلیت ساخت مدل هاى زیاد با قطعات کم

موزشى قانه و  • خ

ا ه هر ا  ات
جرهایى  وان  د به عن اى Engino مى توان ه میله ه گرچ
ول هاى مختل عمل کند، ولى – هم چون  براى ساختن 
هر سیستم دیگرى  محدود به ابعاد کوچک ترین قطعه اند. 
ۀ  با این حال، در جایى که سایر سیستم هاى سازه اى از ارا
ت باشد  ک ل مش راه حل ناتوانند، Engino مى تواند ح
ویى (با  ره گیرى از میله هاى کش تمEngino و ب با سیس
یر است.  ولى امکان پ ى به هر  ده)، دسترس رح ثبت ش
هاى چرخشى منجر  گِى شگفت انگیز به همراه لو این وی
ود که  ازه هایى مى ش ه گو و س کل هاى س به خلق ش
ویى، نیاز به  اى کش د. میله ه ور نبودن ل ت ر قاب پی ت
رفیت هاى  قطعات متعدد را از بین برده و موجب افزای 

سیستم مى شود.

راحى ثبت شد جدید  •
ارت و درك فضاى سه بعدى • افزای م

یر • ساخت سازه هاى سنتى با قطعات چفت پ
ات  ال قطعات و میله ها در ج ریق ات قیت از  • گستر خ

مختل
• سازگارى کامل با سیستم اسباب بازى اِنجینو

ت ی

تر ی  ا ا  و  ه هاى  می

تر ی  ا ا  و  ه هاى  می
ولى هستند. میله هاى Engino بدون نیاز به راب قابل امتداد 

اخت مدل ها را تقریبا به  داد قطعات مورد نیاز براى س ن امکان، تع  ای
ن کاه مى دهد.

اخ در د 
کل یک پارچه و بدون بیرون زدگى دیده  ده که به ش میله هاى سرهم ش
دن یک میلۀ دیگر در حفره هاى جانبى  وند، مى توانند با چفت ش مى ش
راحى  د. این  تر یابن اى عمودى و افقى گس ت ه ى در ج به راحت
ت را به صورت هم  زمان  ابتکارى، امکان چفت شدن و مونتاژ در هر دو ج

فراهم کرده و قابلیت گسترده شدن سیستم را ارتقا مى بخشد.

ه  اخ در 
ت هاى  ید. تمامى ج ت ها  نیز برمى  ایر ج اخت س تم از پ س سیس
           Engino اى ا با انوا راب ه ه بعدى توس ترکیب میله ه فضاى س

قابل دستر است.

ا ه هاى  ا ا  ات
در حالى که سیستم Engino ساده ترین سیستم براى ساخت مدل هایى 
ال نود درجه نیاز دارند، به همان اندازه براى ساخت مدل است که ات

مد  تند نیز کار ال هاى 45 درجه هس اى پیچیده ترى که نیازمند ات  ه
است.

ا ه هاى  ا ا  ات
هاى چرخشى، نشان ى مبتکرانه براى لو کال هندس ازى اش شبیه س

ه به  ى وی راح ه اى با  ت. قطع تم اس رفیت هاى این سیس د   دهن
عنوان محور چرخشى، ساخت هر زاویۀ سه بعدى را ممکن مى کند.
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    Engino 
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قیت و خیال پردازى کودکان مى شود. موجب شکوفایى خ

ت • قابلیت گستر در هر زمان و هر ج
• میله ها هم زمان قطعۀ راب هم هستند
• تمامى قطعات به راحتى چفت مى شوند

• هر درازایى ممکن است
سان ساخته مى شود • بزر و 

سانى قابل استفاده است • به 
ح ر قابلیت تغییر و اص • با حداک

• تعدد کم قطعات به کاررفته
• قابلیت ساخت مدل هاى زیاد با قطعات کم

موزشى قانه و  • خ

ا ه هر ا  ات
جرهایى  وان  د به عن اى Engino مى توان ه میله ه گرچ
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ۀ  با این حال، در جایى که سایر سیستم هاى سازه اى از ارا
ت باشد  ک ل مش راه حل ناتوانند، Engino مى تواند ح
ویى (با  ره گیرى از میله هاى کش تمEngino و ب با سیس
یر است.  ولى امکان پ ى به هر  ده)، دسترس رح ثبت ش
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• سازگارى کامل با سیستم اسباب بازى اِنجینو

ت ی

تر ی  ا ا  و  ه هاى  می

تر ی  ا ا  و  ه هاى  می
ولى هستند. میله هاى Engino بدون نیاز به راب قابل امتداد 

اخت مدل ها را تقریبا به  داد قطعات مورد نیاز براى س ن امکان، تع  ای
ن کاه مى دهد.

اخ در د 
کل یک پارچه و بدون بیرون زدگى دیده  ده که به ش میله هاى سرهم ش
دن یک میلۀ دیگر در حفره هاى جانبى  وند، مى توانند با چفت ش مى ش
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ه  اخ در 
ت هاى  ید. تمامى ج ت ها  نیز برمى  ایر ج اخت س تم از پ س سیس
           Engino اى ا با انوا راب ه ه بعدى توس ترکیب میله ه فضاى س

قابل دستر است.

ا ه هاى  ا ا  ات
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ال نود درجه نیاز دارند، به همان اندازه براى ساخت مدل است که ات

مد  تند نیز کار ال هاى 45 درجه هس اى پیچیده ترى که نیازمند ات  ه
است.

ا ه هاى  ا ا  ات
هاى چرخشى، نشان ى مبتکرانه براى لو کال هندس ازى اش شبیه س

ه به  ى وی راح ه اى با  ت. قطع تم اس رفیت هاى این سیس د   دهن
عنوان محور چرخشى، ساخت هر زاویۀ سه بعدى را ممکن مى کند.

    Engino

    Engino 



اه ش هاى فر ت ا

تاده،  تندهاى ایس د اس گاهى مانن تندهاى فروش ى از اس                منتخب
ى، و جعبه هاى پلکسى گ شفا در اندازه هاى متفاوت را  بنرهاى نمایش
د.  ه مى کن ازى ارا گاهى و برندس ل فروش ات داخ رو و تبلیغ راى ف ب

یرفته مى شود. استندهاى سفارشى نیز پ

ى ا و پر مجموعه هاى خ

تان  یارى بوده اند، هم اکنون براى دوس ال برنده جوایز بس ا به ح ه ت باب بازى هاى                  ، ک اس
راندن زمانى خ در پروازها، در دستر قرار گرفته اند. از سال  ت گ نوجوان ما و والدین شان ج
اصى هواپیماهاى 12مدلى و 8 مدلى، در مجله هاى پروازى بی از 30  2016، مجموعه هاى اخت

خ هوایى در سراسر دنیا قرار گرفته اند.

 Engino 

 Engino 
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گى جرچینى ساد بلوك ها ترکیب نموده  است.  مجموعۀ جدید Qboidz، نحو چفت شدن سیستِم  Engino را با وی
ارت هاى شناختى، اجتماعى و حرکتى خود را در حین  این سیستم، کودکان پی دبستانى را تشویق مى کند تا م
 STEM موزشى خرین اصول  راحى Qboidz  بر اسا  قانه، بس و توسعه دهند.  رگرم کننده و خ بازى س
ارت ها و  ران با تجربیات، م ازى دختران و پس ماده س ت که هدف  یات) اس ى و ریا ندس (علم، تکنولوژى، م
ینده است. قطعات این سیستم حتى براى کودکان دو ساله  ه با پیشرفت هاى تکنولوژیک  زم براى مواج دان 

نیز مناسب اند ولى با توجه به پیچیدگى  بعضى از مدل ها، سن 3 تا 6 سال توصیه مى شود.

















ت.Engino مجموعۀ رنگارنگى از فرفره هاى pico را به  باب بازى محبوب کودکان بوده اس ه اس فرفره همیش
اى pico حاوى یک پایه، یک  ت. هریک از 4 مجموعۀ فرفره ه راحى کرده اس رگرمى  ت و س قی ورخ من
تاندارد Engino است. با هر  ود) و تعدادى قطعات اس ده روى در جعبه که باید بریده ش صفحۀ چاپى (تعبیه ش
ه مدل هواپیما  اخت و با ترکیب تمام مدل ها مى توان به س یک از این مجموعه ها مى توان یک مدل فرفره س

و هلیکوپتر دست یافت. دستورالعمل هاى مدل هاى ترکیبى در سایت Engino  قابل دسترسى است.
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وعى دارد  ت که رویکردى مو ت Engino اس و تۀ مح مجموعه هاى INVENTOR پرفرو ترین دس
ین هاى  ا و ماش یکلت، هواپیم ودرو، موتورس اى خ ک از مجموعه ه ه اى را در هری اى چندگان و مدل ه
ینه  ر زیبایى و عمل کرد ب ده و مدل ها از ن ه ش صنعتىدر برمى گیرد. قطعات، در رنگ هاى جدید و تازه  عر
ت از کیت هاى کوچک 4 مدلى تا  ده اس ه ش اخت عر ترین تعداد مدل قابل س ده اند. هر مجموعه با بیش ش
مجموعه هاى 16 مدلى. دستورالعمل هاى چا شده شامل سه مدل اصلى هر مجموعه است. مدل هاى دیگر 

با دانلود کردن دستورالعمل هاى موجود در وب سایت Engino، قابل ساخت هستند.

کاربران مى توانند مدل ها را در فرمِت سه بعدى نیز مشاهده کنند اپلیکیشن 
مند و تبلت ها  ى هاى هوش تفاده روى گوش د Engino که براى اس جدی
هم اینک در دستر است این امکان را به کاربر مى دهد که مدل هاى مشابه

 سازى شده را در حالت هاى مختل سه بعدى مشاهده کرده و تغییر دهد.
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ه به صورت  ات موجود در مجموع باب بازى Engino با افزای تعداد قطع تم اس ى سیس د مدل ت چن قابلی
ی این مجموعه را  ى قابلیت هاى  ود. مجموعه هاى موتوردار INVENTOR حداع دى زیاد مى ش اع ت
ت که به معنى واقعِى کلمه براى  رفته اى اس بت ترین مدل ها براى کاربران متوس و پیش ه کرده و مناس ارا
گى هاى  تند و وی ر و دقیق تر هس ن مجموعه ها بزر ت ده با ای اخته ش ازى مى کنند. مدل هاى س ، ب را اخت
ال به  یند. موتور، قابلیت ات تکنیکى بیشترى دارند. مدل ها با موتورى دنده اى با گشتاور با به حرکت درمى 
پنل خورشیدىEngino را نیز داراست. مجموعه ها با کیت هاى 30 در 1 (30 مدل قابل ساخت در یک کیت) 
شرو شده و به کیت 120 در 1 مى رسد. هر مجموعه شامل دستورالعمل هاى 4 مدل انتخابى است، و مابقى 

را مى توان از وب  سایت www.engino.com و اپلیکیشن هاى تبلت و گوشى هاى هوشمند دانلود کرد.

جعبه دنده با گشتاور با

ی جلو  عقب سو

AAA رى قلمى 2عدد با
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ایت کارى دشوار باشد.  ندسى مى تواند به  و دختران به ساختن ساختمان و م قه مندکردن کودکان به خ ع
ه بعدى  اخت مدل س قانه و س کل را با ترکیب بازى خ مجموعه هاى جدید INVENTOR girl  این مش
ور حتم دوستان کوچک ما را  مانى به  س بى  ن و  بز روش رخابى، س ى، س ت. رنگ هاى زند یاس حل کرده اس
قه شان وامى دارد. مجموعه ها با مدل هاى 5 تایى شرو مى شود و به  ن ها را به کش جنبۀ خ یب مى کند و  تر
امل دستورالعمل هاى چا شده  رایب 5 تایى افزای مى یابد. هرکدام از مجموعه ها ش د که با  30 مدل مى رس

براى 4 مدل انتخابى است و سایر دستورالعمل ها  در وب سایت www.engino.com  قابل دانلود هستند.
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ت ساختمانى JCB را کسب کرده است. مجموعه  ین   ورى از ماش ENGINO گواهینامه تولید مدل هاى مش

ار گونه بسته  مختل مى شود که هر بسته دستور ساخت سه مدل مختل JCB را در خود دارد.  JCB شامل چ

ازند.  کوپى و لودر مینیاتورى را بس بر تلس ت JCB مانند لودر تراکتورى 3CX ، با ین    کودکان مى توانند ماش
مجموعه هاى بزر تر شامل یک عدد موتور هم مى شوند که به مدل هاى JCB زندگى و حرکت مى بخشند. 



ENGINO گواهینامه تولید مدل هاى مشـهورى از ماشـین  آالت ساختمانى JCB را کسب کرده است. مجموعه 

JCB شامل چهار گونه بسته  مختلف مى شود که هر بسته دستور ساخت سه مدل مختلف JCB را در خود دارد. 

کودکان مى توانند ماشـین   آالت JCB مانند بیل مکانیکى 3CX ، باالبر تلسـکوپى و لودر مینیاتورى را بسـازند. 
مجموعه هاى بزرگ تر شامل یک عدد موتور هم مى شوند که به مدل هاى JCB زندگى و حرکت مى بخشند. 







ــه تئورى هــا و آزمایشــاتى  ــه ارائ ــو ب ــازى ن ــس از موفقیــت مجموعــه Discovering STEM و نی پ
مناسب براى کودکان، ENGINO مجموعه جدید STEM HEROES را ایجاد کرده است. این مجموعه 
ــب،  ــاى جــذاب و دلفری ــا و فناورى ه ــه واســطه فصل ه ــرح و ب ــو و مف ــال ن ــق رویکــردى کام از طری
ــه  ــود ک ــه اى مى ش ــامل کتابچ ــه ش ــر مجموع ــد! ه ــاى STEM وارد مى کن ــه دنی ــودکان را ب ک
نــه تنهــا ارائه دهنــده دســتورالعمل هاى گام بــه گام اســت، بلکــه نمایشــى رنگــى از تئــورى و حقایــق 
جالــب را در خــود دارد. هــر مجموعــه یکــى از انــواع موضوعــات علمــى ماننــد هوانــوردى، اکتشــافات 
ــه  ــاى مجموع ــد! مدل ه ــش مى ده ــا را پوش ــى اژده ــه  و حت ــورها، گلخان ــى، دایناس ــى و دریای فضای
STEM HEROES همچــون تمــام مجموعه هــاى ENGINO بــه شــکل اشــیاء مجــازى ســه بعدى 

ــر روى  ــگان KidCAD ب ــن رای ــود اپلیکیش ــا دانل ــد ب ــودکان مى توانن ــاال ک ــتند! ح ــود هس ــز موج نی
دســتگاه هاى هوشــمند خــود هــر مــدل را بــه شــکل دیجیتــال مشــاهده کننــد و مى تواننــد همزمــان 
بــا بــازى کــردن، بــا بــزرگ و کوچــک  کــردن هــر مــدل، چرخــش آن در فضــاى ســه بعــدى و حتــى 
از هــم بــاز کــردن آن بــراى مشــاهده نحــوه اتصــال اجــزاء آن بــه یکدیگــر، مهارت هــاى طراحــى بــه 

کمک کامپیوتر (CAD) را تمرین کنند.

جعبه دنده با گشتاور با

ی جلو  عقب سو
AAA رى قلمى 2عدد با
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ارت،  وردن م یات   فراهم  ندسى و ریا موز STEM – علم، فناورى،  م هد 
ینده  مدن بر چال هاى فناورى  ق  راى فا موزان ب زم براى دان  دان و تجربه 
ى باید در کلیه  ندس ى نوین توصیه مى کنند که یادگیرى م موزش ورى هاى  ت. ت اس

ود.  از ش طوح ابتدایى  وعات دیگر گنجانده و از س مو
ر درگیر کردن  ه معلمین در ام ک ب ا کم ه DISCOVERING STEM ب مجموع
رگرم کننده، هیجان انگیز و  وزان با زمینه هاى مطالعاتى STEM به نحوى س م دان 
ه مى کند  ى عر موزش وعات  ه با همه این مو جالب، راه حلى عملى را براى مواج

ل هستند موزشى به عنوان ابزارهاى یادگیرى خانگى نیز ایده  بسته  هاى 
وعات را پوش مى دهد مکانیک و ماشین هاى  ترده اى از مو  این مجموعه حیطه  گس
ى روبات هاى  یر و حت اى تجدیدپ ن، انرژى ه ن نیوت نی ازه ها، قوا اده، س س

ل  برنامه ریزى. قاب

مکانی اهرم و اهرم بندى

مکانی چرخ ، محور و سطح شیب دار

مکانی قرقره

مکانی بادامک و میل لنگ

مکانی چرخ دنده و محرك حلزونى

ه ها ساختمان و پل ا

وانین نیوتن

اینرسى، تکانه،  انرژى جنبشى و انرژى پتانسیل

اده ماشین هاى 

 اهرم  و اهرم بندى، چرخ،  محور و سطح شیب دار

قرقره، بادامک و میل لنگ، چرخ دنده و محرك حلزونى

مارى مجموع م

بر ایفل و پل سیدنى

ى ا ر ش

چرخ فلک عمودى، لندن ى                   و چرخ فلک افقى

اتی ر

(London Eye)
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رو براى با  د افزای نی ه مى توانند با ه ا چگون ه اهرم ه د ک موزی ا مى  در اینج
ت حرکت را عو  کشیدن اجسام سنگین به کار گرفته شوند و چگونه مى توانند ج
ل کردن اهرم هاى زیادى به یکدیگر، مدل هایى  مید که چطور مى توانید با مت کنند. مى ف
ن اهرم بندى ها مى توانند در  اد مى گیرید که چگونه ای ازید و ی ا حرکات پیچیده بس ب
کول قابل کلنگ،  باس وند. 16 مدل کاربردى مانند ا ین ها به کار گرفته ش انوا ماش
تگاه تغییر  باب  بازى با اجزا متحرك، پانتوگرا (دس ل،  فرقون، دِر پارکینگ،  اس  حم
تورالعمل هاى  اخت. مى توانید دس یم) و دو نو اهرم بندى را خواهید س ا ترس مقی
ین و چه درون کتابچۀ  ن اخت همۀ این مدل ها، چه به صورت  اده اى را براى س س
لى از اصول علمى مختل به کار گرفته شده را  میمه، بیابید. این کتابچه شرح مف
موز عملى در خود جاى مى دهد.  ورانه اى را براى  ه مى دهد و فعالیت هاى تجربى نو ارا

زمون نیز دان نویافتۀ شما را به چال مى  کشد. بخ 

ى اهر  اهر   ا و  فر ا تور  ترا

ا ر  ر هاى مت ا  خودر 

ا کا هواپیما  پ

ا ی دار  ر ماشین 

ازید و یاد بگیرید که چگونه از مولفه هاى اهرم یعنى  ون را بس این مدل فر
نگین  راى حمل بارهاى س روى مقاوم، ب روى محرك و نی ه گاه، نی تکی

وصیات اهرم هاى نو دوم را کش کنید. استفاده مى شود خ

ازید و بیاموزید چطور  تورالعمل ها، این مدل تراکتور را بس با دنبال کردن دس
اندازه   متفاوت چرخ  ها به نتای متفاوتى منجر مى شوند. همچنین بیاموزید که 

ارد. چطور اندازه محور نیز مى تواند بر مزیت مکانیکى ماشین تاثیر بگ

ام  ازید و بیاموزید که وزن اجس تى را بس مدلى کام کاربردى از ترازوى پس
زمای کنید و  ود.  ل پاکت نامه و کا چطور اندازه گیرى مى ش بکى م س
تباه مى کنند،  ه چرا گاهى ترازوها در نمای وزن اش ل این را ک ان عل خودت

کش کنید.

کل براى مقاصد  ازید و ببینید چرخ و محور به چه ش این مدل خودرو را بس
ل مى شوند. همچنین بیاموزید که چطور مى توان از  مختلفى به یکدیگر مت
ن فرمان خا در  تفاده کرد،  هرچند که ای اخت فرمان اس ا براى س اهرم ه

ت مى چرخد خ ج

این مدل سکوى تاشو کام کاربردى است و مى تواند به شما در کش این 
ک اهرم  بندى  را  د اهرم به هم، ی ال چن د که چطور ات ک کن و کم مو
زمای کنید و  تشکیل مى دهد و به ما کمک مى کند که سکو را با ببریم. 
پى ببرید که چگونه مى توانیم با استفاده از اهرم ها به مزیت مکانیکى دست 

یابیم.

مدلى از پلکان چرخ دار هواپیما را بسازید و ببینید چرا با رفتن از نردبانى مایل 
ت عمود است. به مزیت مکانیکى  پى ببرید  ن در ج سان تر از با رفتن از 

که هنگام استفاده از سطح شیب دار حاصل مى شود.

شنا  وم اهرم بندى  ما را با مف ت، ش این ترازو که داراى اهرم بندى موازى اس
د. در مورد حرکت  ن ها را درك کنی وه کار  ک مى کند که نح د و کم مى کن

مد اجسام بیاموزید. ن در توزین کار موازى و نحوه استفاده از 

ر به فرد که داراى جرثقیل است به شما کمک مى کند  این مدل ماشین منح
ن ها در بلند کردن بارهاى سنگین را  یب دار و نحوه کار  طح ش که اصول س
بشناسید. یاد مى گیرید که چطور شیب سطح مى تواند بر میزان نیروى وارده 

ار باشد.  تاثرگ

چگونه بارهاى سنگین را حمل کنیم.
اهرم نو دوم چیست.

اهمیت اندازه چرخ چیست. 
اندازه محور چه تاثیرى بر حرکت دارد.

ال چرخ و محور چگونه است. نحو ات
چرخ چطور به عنوان اهرم استفاده مى شود.

پله ها چطور زحمت ما را کم مى کنند.
مزیت مکانیکى سطوح شیب دار چیست.

نحوه کار سطوح شیب دار چگونه است.
شیب چیست.

اجسام سبک چگونه توزین مى شوند.
علل خطاهاى اندازه گیرى وزن چیست.

اهرم بندى موازى چیست.
اهرم ها و اهرم بندى ها چگونه با یکدیگر کار مى کنند.

اهرم بندى چیست.
حرکت موازى چگونه ایجاد مى شود.

ا ت  ى پ ترا

ا کوى تاشو 

ا ى  ى موا ترا

ور   شی دار ر م
سان اجسام  موزید که چگونه چرخ و محور از اصطکاك براى جابه جایى  در اینجا مى 

ره مى برند و چگونه چرخ هاى بزر با چرخ هاى کوچک مقایسه مى شوند. ب
ام سنگین مورد  یب دار چطور مى توانند براى بلند کردن اجس طوح ش مید که س مى ف
طح شیب دار تحت عنوان گِوه در  کل دیگرى از س ره بردارى قرار گیرند و چطور ش ب
تگیره،   کوى پرتاب، در و دس زندگى روزانه کاربرد مى یابد. 14 مدل کاربردى مانند س
اخت. مى توانید  کافنده را خواهید س ى و گِوه ش زمایش کان هواپیما، رم  اه،  پل چ
ین و چه  ن دستورالعمل هاى ساده اى را براى ساخت همۀ این مدل ها، چه به صورت 
لى از اصول علمى مختل به کار  میمه، بیابید. این کتابچه شرح مف درون کتابچۀ 
موز عملى در  ورانه اى را براى  ه مى دهد و فعالیت هاى تجربى نو گرفته شده را ارا

زمون نیز دان نویافتۀ شما را به چال مى  کشد خود جاى مى دهد. بخ 

زمون دوره اى ورى و حقایق شگفت انگیز 4 صفحه   14 صفحه ت

7 صفحه فعالیت هاى تجربى 13 صفحه دستورالعمل گام به گام

زمون دوره اى ورى و حقایق شگفت انگیز 4 صفحه   18 صفحه ت

6 صفحه فعالیت هاى تجربى 14 صفحه دستورالعمل گام به گام



رو براى با  د افزای نی ه مى توانند با ه ا چگون ه اهرم ه د ک موزی ا مى  در اینج
ت حرکت را عو  کشیدن اجسام سنگین به کار گرفته شوند و چگونه مى توانند ج
ل کردن اهرم هاى زیادى به یکدیگر، مدل هایى  مید که چطور مى توانید با مت کنند. مى ف
ن اهرم بندى ها مى توانند در  اد مى گیرید که چگونه ای ازید و ی ا حرکات پیچیده بس ب
کول قابل کلنگ،  باس وند. 16 مدل کاربردى مانند ا ین ها به کار گرفته ش انوا ماش

تگاه تغییر  باب  بازى با اجزا متحرك، پانتوگرا (دس ل،  فرقون، دِر پارکینگ،  اس  حم
تورالعمل هاى  اخت. مى توانید دس یم) و دو نو اهرم بندى را خواهید س ا ترس مقی
ین و چه درون کتابچۀ  ن اخت همۀ این مدل ها، چه به صورت  اده اى را براى س س
لى از اصول علمى مختل به کار گرفته شده را  میمه، بیابید. این کتابچه شرح مف
موز عملى در خود جاى مى دهد.  ورانه اى را براى  ه مى دهد و فعالیت هاى تجربى نو ارا

زمون نیز دان نویافتۀ شما را به چال مى  کشد. بخ 

ى اهر  اهر   ا و  فر ا تور  ترا

ا ر  ر هاى مت ا  خودر 

ا کا هواپیما  پ

ا ی دار  ر ماشین 

ازید و یاد بگیرید که چگونه از مولفه هاى اهرم یعنى  ون را بس این مدل فر
نگین  راى حمل بارهاى س روى مقاوم، ب روى محرك و نی ه گاه، نی تکی

وصیات اهرم هاى نو دوم را کش کنید. استفاده مى شود خ

ازید و بیاموزید چطور  تورالعمل ها، این مدل تراکتور را بس با دنبال کردن دس
اندازه   متفاوت چرخ  ها به نتای متفاوتى منجر مى شوند. همچنین بیاموزید که 

ارد. چطور اندازه محور نیز مى تواند بر مزیت مکانیکى ماشین تاثیر بگ

ام  ازید و بیاموزید که وزن اجس تى را بس مدلى کام کاربردى از ترازوى پس
زمای کنید و  ود.  ل پاکت نامه و کا چطور اندازه گیرى مى ش بکى م س
تباه مى کنند،  ه چرا گاهى ترازوها در نمای وزن اش ل این را ک ان عل خودت

کش کنید.

کل براى مقاصد  ازید و ببینید چرخ و محور به چه ش این مدل خودرو را بس
ل مى شوند. همچنین بیاموزید که چطور مى توان از  مختلفى به یکدیگر مت
ن فرمان خا در  تفاده کرد،  هرچند که ای اخت فرمان اس ا براى س اهرم ه

ت مى چرخد خ ج

این مدل سکوى تاشو کام کاربردى است و مى تواند به شما در کش این 
ک اهرم  بندى  را  د اهرم به هم، ی ال چن د که چطور ات ک کن و کم مو
زمای کنید و  تشکیل مى دهد و به ما کمک مى کند که سکو را با ببریم. 
پى ببرید که چگونه مى توانیم با استفاده از اهرم ها به مزیت مکانیکى دست 

یابیم.

مدلى از پلکان چرخ دار هواپیما را بسازید و ببینید چرا با رفتن از نردبانى مایل 
ت عمود است. به مزیت مکانیکى  پى ببرید  ن در ج سان تر از با رفتن از 

که هنگام استفاده از سطح شیب دار حاصل مى شود.

شنا  وم اهرم بندى  ما را با مف ت، ش این ترازو که داراى اهرم بندى موازى اس
د. در مورد حرکت  ن ها را درك کنی وه کار  ک مى کند که نح د و کم مى کن

مد اجسام بیاموزید. ن در توزین کار موازى و نحوه استفاده از 

ر به فرد که داراى جرثقیل است به شما کمک مى کند  این مدل ماشین منح
ن ها در بلند کردن بارهاى سنگین را  یب دار و نحوه کار  طح ش که اصول س
بشناسید. یاد مى گیرید که چطور شیب سطح مى تواند بر میزان نیروى وارده 

ار باشد.  تاثرگ

چگونه بارهاى سنگین را حمل کنیم.
اهرم نو دوم چیست.

اهمیت اندازه چرخ چیست. 
اندازه محور چه تاثیرى بر حرکت دارد.

ال چرخ و محور چگونه است. نحو ات
چرخ چطور به عنوان اهرم استفاده مى شود.

پله ها چطور زحمت ما را کم مى کنند.
مزیت مکانیکى سطوح شیب دار چیست.

نحوه کار سطوح شیب دار چگونه است.
شیب چیست.

اجسام سبک چگونه توزین مى شوند.
علل خطاهاى اندازه گیرى وزن چیست.

اهرم بندى موازى چیست.
اهرم ها و اهرم بندى ها چگونه با یکدیگر کار مى کنند.

اهرم بندى چیست.
حرکت موازى چگونه ایجاد مى شود.

ا ت  ى پ ترا

ا کوى تاشو 

ا ى  ى موا ترا

ور   شی دار ر م
سان اجسام  موزید که چگونه چرخ و محور از اصطکاك براى جابه جایى  در اینجا مى 

ره مى برند و چگونه چرخ هاى بزر با چرخ هاى کوچک مقایسه مى شوند. ب
ام سنگین مورد  یب دار چطور مى توانند براى بلند کردن اجس طوح ش مید که س مى ف
طح شیب دار تحت عنوان گِوه در  کل دیگرى از س ره بردارى قرار گیرند و چطور ش ب
تگیره،   کوى پرتاب، در و دس زندگى روزانه کاربرد مى یابد. 14 مدل کاربردى مانند س
اخت. مى توانید  کافنده را خواهید س ى و گِوه ش زمایش کان هواپیما، رم  اه،  پل چ
ین و چه  ن دستورالعمل هاى ساده اى را براى ساخت همۀ این مدل ها، چه به صورت 
لى از اصول علمى مختل به کار  میمه، بیابید. این کتابچه شرح مف درون کتابچۀ 
موز عملى در  ورانه اى را براى  ه مى دهد و فعالیت هاى تجربى نو گرفته شده را ارا

زمون نیز دان نویافتۀ شما را به چال مى  کشد خود جاى مى دهد. بخ 

زمون دوره اى ورى و حقایق شگفت انگیز 4 صفحه   14 صفحه ت

7 صفحه فعالیت هاى تجربى 13 صفحه دستورالعمل گام به گام

زمون دوره اى ورى و حقایق شگفت انگیز 4 صفحه   18 صفحه ت

6 صفحه فعالیت هاى تجربى 14 صفحه دستورالعمل گام به گام



ره ر ا ا  رخ  د ا را ن  ت پم ا

ا ه  ا پرن ع

ا یرى  ی ماه  ر

ا ر  آدم مت

با این مدل دوچرخه ثابت بازى کنید و بیاموزید ماشین هاى ساده چطور با هم 
زمای کنید و کش کنید که چطور  ود.  کار مى کنند تا نتیجه اى حاصل ش

سرعت حرکت وابسته به اندازه قرقره است.

مدلى کاربردى از پم استخرا نفت را بسازید و ببینید که چطور انوا ماشین هاى 
یا مى خواهید چاه نفت حفارى کنید میل لنگ  ساده با بادامک ها کار مى کنند. 
(دسته محور) را بچرخانید و ببینید که چطور همه چیز مقابل چشمان شما تغییر 

عیت مى دهد. و

ن با  این مدل جرثقیل سقفى را بسازید و سعى کنید اجسامى را به وسیله 
ما در بلند کردن راحت  ید و بیاموزید که قرقره ها چگونه مى توانند به ش بکش
نگین کمک کنند. مدل خود را با انوا جرثقیل هاى واقعى مقایسه  ام س اجس

ن ها را بیابید.  کنید و تفاوت 

تفاده از مکانیزم  ت که با اس ده اس راحى ش ورى  ن مدل عقاب پرنده  ای
بادامک و میل لنگ بال مى زند. دسته محور (میل لنگ) را بچرخانید و چگونگى 
تبدیل حرکت چرخشى به حرکت خطى را کش کنید. حرکات را دنبال کنید 
و ببینید که چطور حرکت بال زدن با به کارگیرى اهرم بندى ها تولید مى شود.

این مدل جرثقیل ساختمانى نمونه دیگرى از موارد کاربرد قرقره است. زمای 
ود و  د که نیرو چگونه از نقطه اى به نقطه دیگر منتقل مى ش د و بیاموزی کنی

چطور مى توان به مزیت مکانیکى دست یافت.

ر به فردى را بسازید و بیاموزید که میل لنگ چطور  جرثقیل ماهى گیرى منح
ورد. مدل خود را با نمونه هاى واقعى مقایسه  این دستگاه را به حرکت در مى 
ى کشیدن بارهاى  نابى براى با کنید و به قابلیت هاى میل لنگ وقتى که به 

ل است، پى ببرید.  سنگین مت

ازید و بیاموزید که چطور مى توان از  رعت را بس یاب بادى پرس س این مدل 
زمای کنید و  قرقره ها براى انتقال توان از جایى به جاى دیگر استفاده کرد. 
زر را به حرکت  ک مى تواند قرقره اى ب ه چگونه قرقره اى کوچ د ک دریابی

ورد و چگونه سرعت از قرقره اى به قرقره دیگر تغییر مى  کند. در

ن بادامک به کار رفته باشد و بیاموزید  دم متحرکى را بسازید که در مکانیسم 
ت حرکت را تغییر داد و دو نو بادامک مختل را بر  ه مى توان ج ه چگون ک

گى هاى بادامک ها را کش کنید. هم سوار کرد. با این مدل بازى کنید و وی

ماشین هاى ساده چطور با هم کار مى کنند.
رابطه میان سرعت و نیرو چیست.

چطور مى توان ماشین ها را با هم ترکیب کرد.
نیروى ورودى و نیروى خروجى چیست.

بادامک ها و میل  لنگ ها چگونه کار مى کنند.
چگونه نو حرکت را تغییر دهیم.

ورند. میل لنگ ها چطور ماشین ها را به حرکت در مى 
چطور با استفاده از میل لنگ بارهاى سنگین را بلند کنیم.

بى شکل بسازید. چطور مى توانید با استفاده از Engino بادامک هاى گ
چطور مى توانید با کمک بادامک ها دستگاه هاى داراى زمان بندى   بسازید.

چطور اجسام سنگین را با قرقره بلند کنیم.
نحوه کار جرثقیل هاى واقعى چگونه است.

نحوه انتقال نیرو چگونه است.
مزیت مکانیکى قرقره چیست.

ن چگونه است. محرك تسمه چیست و نحوه استفاده از 
چگونه سرعت قرقره را افزای یا کاه دهیم.

ا ی   ر

ا اختمان  ی  ر

ا ادى  یا  آ

موزید که چگونه مى توانید با استفاده از میل لنگ و بادامک  نیرو را منتقل  در اینجا مى 
ن ها حرکت متناوب رفت  و برگشتى را به حرکت  کنید و چگونه مى توان با استفاده از 
ن که جز  ا  ا، حتى ب ن مکانیزم ه ور ای ه چط د ک می رد. مى ف ل ک ى تبدی خط
ین ها هستند.             وند، از عناصر حیاتى بسیارى از ماش اده تلقى نمى ش ین هاى س ماش
8 مدل کاربردى مانند جرثقیل ماهى گیرى، دریل حفارى چاه نفت، جسمى متحرك، 
ى و عقاب پرنده را خواهید ساخت. مى توانید دستورالعمل هاى  پل متحرك، چرخ خیا
ین و چه درون کتابچۀ  ن اخت همه این مدل ها، چه به صورت  اده اى را براى س س
ده  لى از اصول علمى گوناگون به کار گرفته ش رح مف میمه، بیابید. این کتابچه ش
موز عملى در خود جاى  ورانه اى را براى  د و فعالیت هاى تجربى نو ه مى ده را ارا

زمون نیز دان نو یافتۀ شما را به چال مى  کشد مى دهد. بخ 

ادام  می 

زمون دوره اى ورى و حقایق شگفت انگیز2 صفحه   10 صفحه ت

3 صفحه فعالیت هاى تجربى 15 صفحه دستورالعمل گام به گام

تفاده از اصطکاك، نیرو را انتقال  د که قرقره چگونه مى تواند با اس موزی ا مى  در اینج
ورى افزای دهد. قرقره ها  دهد و چگونه مى تواند نیرو یا سرعت را به مقادیر شگفت 
یارى از  ر حل کردن بس د و به خا ر بوده ان تفاده بش ال مورد اس ه مدت هزاران س ب
ر مدرن به شمار مى روند.  رورى ماشین هاى پیچید ع ت فناورى، از اجزا  مشک
بر مواد، دوچرخۀ ثابت، جرثقیل سقفى، مخلوط کن، جرثقیل  8 مدل کاربردى مانند با
تورالعمل هاى ساده اى را  اخت. مى توانید دس یاب  بادى را خواهید س س اختمانى و  س
میمه،  ه درون کتابچۀ  ین و چ ن ورت  ن مدل ها، چه به ص اخت همه ای راى س ب
ه مى دهد  لى از اصول علمى گوناگون به کار گرفته شده را ارا بیابید. این کتابچه شرح مف

موز عملى در خود جاى مى دهد.  ورانه اى را براى  و فعالیت هاى تجربى نو
زمون نیز دان نو یافتۀ شما را به چال مى  کشد بخ 

زمون دوره اى ورى و حقایق شگفت انگیز3 صفحه   12 صفحه ت

3 صفحه فعالیت هاى تجربى 12 صفحه دستورالعمل گام به گام



ره ر ا ا  رخ  د ا را ن  ت پم ا

ا ه  ا پرن ع

ا یرى  ی ماه  ر

ا ر  آدم مت

با این مدل دوچرخه ثابت بازى کنید و بیاموزید ماشین هاى ساده چطور با هم 
زمای کنید و کش کنید که چطور  ود.  کار مى کنند تا نتیجه اى حاصل ش

سرعت حرکت وابسته به اندازه قرقره است.

مدلى کاربردى از پم استخرا نفت را بسازید و ببینید که چطور انوا ماشین هاى 
یا مى خواهید چاه نفت حفارى کنید میل لنگ  ساده با بادامک ها کار مى کنند. 
(دسته محور) را بچرخانید و ببینید که چطور همه چیز مقابل چشمان شما تغییر 

عیت مى دهد. و

ن با  این مدل جرثقیل سقفى را بسازید و سعى کنید اجسامى را به وسیله 
ما در بلند کردن راحت  ید و بیاموزید که قرقره ها چگونه مى توانند به ش بکش
نگین کمک کنند. مدل خود را با انوا جرثقیل هاى واقعى مقایسه  ام س اجس

ن ها را بیابید.  کنید و تفاوت 

تفاده از مکانیزم  ت که با اس ده اس راحى ش ورى  ن مدل عقاب پرنده  ای
بادامک و میل لنگ بال مى زند. دسته محور (میل لنگ) را بچرخانید و چگونگى 
تبدیل حرکت چرخشى به حرکت خطى را کش کنید. حرکات را دنبال کنید 
و ببینید که چطور حرکت بال زدن با به کارگیرى اهرم بندى ها تولید مى شود.

این مدل جرثقیل ساختمانى نمونه دیگرى از موارد کاربرد قرقره است. زمای 
ود و  د که نیرو چگونه از نقطه اى به نقطه دیگر منتقل مى ش د و بیاموزی کنی

چطور مى توان به مزیت مکانیکى دست یافت.

ر به فردى را بسازید و بیاموزید که میل لنگ چطور  جرثقیل ماهى گیرى منح
ورد. مدل خود را با نمونه هاى واقعى مقایسه  این دستگاه را به حرکت در مى 
ى کشیدن بارهاى  نابى براى با کنید و به قابلیت هاى میل لنگ وقتى که به 

ل است، پى ببرید.  سنگین مت

ازید و بیاموزید که چطور مى توان از  رعت را بس یاب بادى پرس س این مدل 
زمای کنید و  قرقره ها براى انتقال توان از جایى به جاى دیگر استفاده کرد. 
زر را به حرکت  ک مى تواند قرقره اى ب ه چگونه قرقره اى کوچ د ک دریابی

ورد و چگونه سرعت از قرقره اى به قرقره دیگر تغییر مى  کند. در

ن بادامک به کار رفته باشد و بیاموزید  دم متحرکى را بسازید که در مکانیسم 
ت حرکت را تغییر داد و دو نو بادامک مختل را بر  ه مى توان ج ه چگون ک

گى هاى بادامک ها را کش کنید. هم سوار کرد. با این مدل بازى کنید و وی

ماشین هاى ساده چطور با هم کار مى کنند.
رابطه میان سرعت و نیرو چیست.

چطور مى توان ماشین ها را با هم ترکیب کرد.
نیروى ورودى و نیروى خروجى چیست.

بادامک ها و میل  لنگ ها چگونه کار مى کنند.
چگونه نو حرکت را تغییر دهیم.

ورند. میل لنگ ها چطور ماشین ها را به حرکت در مى 
چطور با استفاده از میل لنگ بارهاى سنگین را بلند کنیم.

بى شکل بسازید. چطور مى توانید با استفاده از Engino بادامک هاى گ
چطور مى توانید با کمک بادامک ها دستگاه هاى داراى زمان بندى   بسازید.

چطور اجسام سنگین را با قرقره بلند کنیم.
نحوه کار جرثقیل هاى واقعى چگونه است.

نحوه انتقال نیرو چگونه است.
مزیت مکانیکى قرقره چیست.

ن چگونه است. محرك تسمه چیست و نحوه استفاده از 
چگونه سرعت قرقره را افزای یا کاه دهیم.

ا ی   ر

ا اختمان  ی  ر

ا ادى  یا  آ

موزید که چگونه مى توانید با استفاده از میل لنگ و بادامک  نیرو را منتقل  در اینجا مى 
ن ها حرکت متناوب رفت  و برگشتى را به حرکت  کنید و چگونه مى توان با استفاده از 
ن که جز  ا  ا، حتى ب ن مکانیزم ه ور ای ه چط د ک می رد. مى ف ل ک ى تبدی خط
ین ها هستند.             وند، از عناصر حیاتى بسیارى از ماش اده تلقى نمى ش ین هاى س ماش
8 مدل کاربردى مانند جرثقیل ماهى گیرى، دریل حفارى چاه نفت، جسمى متحرك، 
ى و عقاب پرنده را خواهید ساخت. مى توانید دستورالعمل هاى  پل متحرك، چرخ خیا
ین و چه درون کتابچۀ  ن اخت همه این مدل ها، چه به صورت  اده اى را براى س س
ده  لى از اصول علمى گوناگون به کار گرفته ش رح مف میمه، بیابید. این کتابچه ش
موز عملى در خود جاى  ورانه اى را براى  د و فعالیت هاى تجربى نو ه مى ده را ارا

زمون نیز دان نو یافتۀ شما را به چال مى  کشد مى دهد. بخ 

ادام  می 

زمون دوره اى ورى و حقایق شگفت انگیز2 صفحه   10 صفحه ت

3 صفحه فعالیت هاى تجربى 15 صفحه دستورالعمل گام به گام

تفاده از اصطکاك، نیرو را انتقال  د که قرقره چگونه مى تواند با اس موزی ا مى  در اینج
ورى افزای دهد. قرقره ها  دهد و چگونه مى تواند نیرو یا سرعت را به مقادیر شگفت 
یارى از  ر حل کردن بس د و به خا ر بوده ان تفاده بش ال مورد اس ه مدت هزاران س ب
ر مدرن به شمار مى روند.  رورى ماشین هاى پیچید ع ت فناورى، از اجزا  مشک
بر مواد، دوچرخۀ ثابت، جرثقیل سقفى، مخلوط کن، جرثقیل  8 مدل کاربردى مانند با
تورالعمل هاى ساده اى را  اخت. مى توانید دس یاب  بادى را خواهید س س اختمانى و  س
میمه،  ه درون کتابچۀ  ین و چ ن ورت  ن مدل ها، چه به ص اخت همه ای راى س ب
ه مى دهد  لى از اصول علمى گوناگون به کار گرفته شده را ارا بیابید. این کتابچه شرح مف

موز عملى در خود جاى مى دهد.  ورانه اى را براى  و فعالیت هاى تجربى نو
زمون نیز دان نو یافتۀ شما را به چال مى  کشد بخ 

زمون دوره اى ورى و حقایق شگفت انگیز3 صفحه   12 صفحه ت

3 صفحه فعالیت هاى تجربى 12 صفحه دستورالعمل گام به گام



موزید که چرخ دنده ها چگونه مى توانند به سادگى موجب افزای سرعت،  در اینجا مى 
وه، متوجه خواهید شد  تغییر نیرو یا انتقال حرکت از محلى به محل دیگر شوند. به ع
که چطور از محرك هاى حلزونى براى کاه چشمگیر سرعت چرخ استفاده مى  شود 
ت خطى تبدیل کنند،  در حالى  ى را به حرک ا چگونه مى توانند حرکت چرخش و پی ه
دل کاربردى مانند  وند. 12 م یار زیادى مى ش ه همزمان موجب افزای نیروى بس ک
،  چرخ  فلک، هلى کوپتر، پر پی و جرثقیلى با بازوى  ى، گیربک زمایش ل  جرثقی
تورالعمل هاى ساده اى را براى ساخت همۀ  ى را خواهید ساخت. مى توانید دس چرخش
میمه، بیابید. این کتابچه شرح  ین و چه درون کتابچۀ  ن این مدل ها، چه به صورت 
د و فعالیت هاى  ه مى ده ده را ارا ه کار گرفته ش ى مختل ب ول علم ى از اص ل مف
زمون نیز  ى در خود جاى مى دهد. بخ  موز عمل راى  ه اى را ب وران ى نو تجرب

دان نو یافتۀ شما را به چال مى  کشد

ن ر  ه  م ر دن
اختمان ها چطور به  د و مى بینید که س موزی اختمان مى  ه چیز را درباره س ا هم اینج
د و ببینید که  اى گوناگون را بیازمایی تند انوا پل ه تیبان زندگى ما هس تى پش راس
ورد. تمام  یم فراهم مى  ن ها چطور تکیه گاهى را براى وزن هاى ع راحى معمارى 
ده کاستن از اثرات  ندسان چطور از ع مید م انوا نیروهاى وارده را کش کنید و بف
یند. 9 مدل کاربردى مانند خانه،  هرم و انوا گوناگون پل  شامل پل هاى  ن ها بر مى 
تورالعمل هاى  اخت. مى توانید دس ى، خرپایى، کابلى و معلق را خواهید س تیرى، قوس
ین و چه درون کتابچۀ  ن اخت همه این مدل ها، چه به صورت  اده اى را براى س س
لى از اصول علمى مختل به کار گرفته شده را  میمه، بیابید. این کتابچه شرح مف
وز عملى در خود  م ه اى را براى  وران ى نو اى تجرب د و فعالیت ه ه مى ده ارا

د ما را به چال مى  کش زمون نیز دان نو یافتۀ ش جاى مى دهد. بخ 

ه ها اا ر ف 
ورد. این مدل  ربازى هم بچه ها و هم بزر  ترها را به هیجان  مى   رفتن به ش
یى  یار با رعت بس ن را با س ازید و ببینید چطور مى توانید  چرخ فلک را بس
بچرخانید. ببینید که چطور هر چه سرعت چرخ بیشتر مى شود،  صندلى ها 

تر مى روند با و با

ت که یکى از  این مدل پل کابلى هیجان انگیز یکى از انوا پل کابلى اس
نتى ریو در یونان است که بلندترین پل کابلى  ور ن پل  ریو  نمونه هاى مش

ان است. چند دهانۀ ج

این هلى کوپتر داراى ملخى پرسرعت است که با 2 چرخ دنده تاجى که نسبت 
ت حرکت از  چرخ دنده زیادى دارند، کار مى کند. این چرخ دنده ها براى تغییر ج
حالت افقى به عمودى به کار مى روند،  این در حالى است که حرکت به وسیله 

ل به هم منتقل مى شود. مجموعه اى از شفت هاى مت

ازوى متحرك را  ن مدل جرثقیل داراى ب تورالعمل  ها، ای ا دنبال کردن دس ب
ى و چرخ چرخ دنده ها را  گى هاى محرك حلزون ازید و رابطه میان وی بس

گاه شوید. ن  کش کنید. از سودمندى مکانیسم جغجغه اى و نحوه کار 

چگونه سرعت چرخ را افزای دهیم.
ت حرکت را تغییر دهیم. چگونه ج

مدى تامین کرد. ول دهانه هایى مى توان تکیه گاه کار براى چه 
کش چطور موجب پابرجایى پل مى شود.

انوا پل هاى کابلى کدام اند.
ن ها چیست. مزایاى 

وزن چگونه بازتوزی مى شود.
عناصر پل هاى قوسى چه هستند.

انوا مختل پل هاى خرپا کدام اند.
ل بندى چطور موجب استحکام سازه مى  شود. م

چگونه سرعت چرخ را افزای دهیم.
ت حرکت را تغییر دهیم. چگونه ج

ن. رابطه میان دندانه هاى چرخ دنده و چرخ 
مکانیسم جغجغه اى چیست.

چگونه اجسام را با استفاده از اهرم با بکشیم.
پی چگونه همچون سطح شیب دار عمل مى کند.

ا وپتر  ه 

ا ر  ى مت ا ا  ی  ر

این مدل سکوى تاشو، مانند مدل گیره، از حلزونى Engino به عنوان پی 
استفاده مى کند. این سکو حرکت چرخشى را به حرکت خطى تبدیل مى کند و 
براى با و پایین بردن سکو، در اهرم هاى قیچى شکل، فشار یا کش ایجاد 

مى کند.

ا کوى تاشو  ا پی 

ا ا  پ 

ه اى از پل ها،  یعنى پل کابلى،  این مدل پل معلق شگفت انگیز شما را با نو وی
زمای کنید و یاد بگیرید چطور کش کابل ها عرشه پل را  شنا خواهد کرد 

نگه مى دارد.

ا پ م 

مدلى واقعى از پل هاى قوسى را بسازید و به خوا قو ها پى ببرید ببینید 
این پل چگونه مى تواند مستحکم و پابرجا بماند و با منتقل کردن وزن به 

رفین، وزن زیادى را تحمل کند. پایه ها در 

ا و  پ 

دو مدل پل خرپا بسازید یک مدل پل با خرپاى روى عرشه و دیگرى با خرپا 
ل بندى چطور به سازه استحکام و پابرجایى مى  بخشد.  در زیر عرشه ببینید م

انوا مختل پل هاى ساده را کش کنید.

ا پ خرپا 

زمون دوره اى ورى و حقایق شگفت انگیز3 صفحه   16 صفحه ت

6 صفحه فعالیت هاى تجربى 17 صفحه دستورالعمل گام به گام

زمون دوره اى ورى و حقایق شگفت انگیز2 صفحه   10 صفحه ت

4 صفحه فعالیت هاى تجربى 18 صفحه دستورالعمل گام به گام



موزید که چرخ دنده ها چگونه مى توانند به سادگى موجب افزای سرعت،  در اینجا مى 
وه، متوجه خواهید شد  تغییر نیرو یا انتقال حرکت از محلى به محل دیگر شوند. به ع
که چطور از محرك هاى حلزونى براى کاه چشمگیر سرعت چرخ استفاده مى  شود 
ت خطى تبدیل کنند،  در حالى  ى را به حرک ا چگونه مى توانند حرکت چرخش و پی ه
دل کاربردى مانند  وند. 12 م یار زیادى مى ش ه همزمان موجب افزای نیروى بس ک
،  چرخ  فلک، هلى کوپتر، پر پی و جرثقیلى با بازوى  ى، گیربک زمایش ل  جرثقی
تورالعمل هاى ساده اى را براى ساخت همۀ  ى را خواهید ساخت. مى توانید دس چرخش
میمه، بیابید. این کتابچه شرح  ین و چه درون کتابچۀ  ن این مدل ها، چه به صورت 
د و فعالیت هاى  ه مى ده ده را ارا ه کار گرفته ش ى مختل ب ول علم ى از اص ل مف
زمون نیز  ى در خود جاى مى دهد. بخ  موز عمل راى  ه اى را ب وران ى نو تجرب

دان نو یافتۀ شما را به چال مى  کشد

ن ر  ه  م ر دن
اختمان ها چطور به  د و مى بینید که س موزی اختمان مى  ه چیز را درباره س ا هم اینج
د و ببینید که  اى گوناگون را بیازمایی تند انوا پل ه تیبان زندگى ما هس تى پش راس
ورد. تمام  یم فراهم مى  ن ها چطور تکیه گاهى را براى وزن هاى ع راحى معمارى 
ده کاستن از اثرات  ندسان چطور از ع مید م انوا نیروهاى وارده را کش کنید و بف
یند. 9 مدل کاربردى مانند خانه،  هرم و انوا گوناگون پل  شامل پل هاى  ن ها بر مى 
تورالعمل هاى  اخت. مى توانید دس ى، خرپایى، کابلى و معلق را خواهید س تیرى، قوس
ین و چه درون کتابچۀ  ن اخت همه این مدل ها، چه به صورت  اده اى را براى س س
لى از اصول علمى مختل به کار گرفته شده را  میمه، بیابید. این کتابچه شرح مف
وز عملى در خود  م ه اى را براى  وران ى نو اى تجرب د و فعالیت ه ه مى ده ارا

د ما را به چال مى  کش زمون نیز دان نو یافتۀ ش جاى مى دهد. بخ 

ه ها اا ر ف 
ورد. این مدل  ربازى هم بچه ها و هم بزر  ترها را به هیجان  مى   رفتن به ش
یى  یار با رعت بس ن را با س ازید و ببینید چطور مى توانید  چرخ فلک را بس
بچرخانید. ببینید که چطور هر چه سرعت چرخ بیشتر مى شود،  صندلى ها 

تر مى روند با و با

ت که یکى از  این مدل پل کابلى هیجان انگیز یکى از انوا پل کابلى اس
نتى ریو در یونان است که بلندترین پل کابلى  ور ن پل  ریو  نمونه هاى مش

ان است. چند دهانۀ ج

این هلى کوپتر داراى ملخى پرسرعت است که با 2 چرخ دنده تاجى که نسبت 
ت حرکت از  چرخ دنده زیادى دارند، کار مى کند. این چرخ دنده ها براى تغییر ج
حالت افقى به عمودى به کار مى روند،  این در حالى است که حرکت به وسیله 

ل به هم منتقل مى شود. مجموعه اى از شفت هاى مت

ازوى متحرك را  ن مدل جرثقیل داراى ب تورالعمل  ها، ای ا دنبال کردن دس ب
ى و چرخ چرخ دنده ها را  گى هاى محرك حلزون ازید و رابطه میان وی بس

گاه شوید. ن  کش کنید. از سودمندى مکانیسم جغجغه اى و نحوه کار 

چگونه سرعت چرخ را افزای دهیم.
ت حرکت را تغییر دهیم. چگونه ج

مدى تامین کرد. ول دهانه هایى مى توان تکیه گاه کار براى چه 
کش چطور موجب پابرجایى پل مى شود.

انوا پل هاى کابلى کدام اند.
ن ها چیست. مزایاى 

وزن چگونه بازتوزی مى شود.
عناصر پل هاى قوسى چه هستند.

انوا مختل پل هاى خرپا کدام اند.
ل بندى چطور موجب استحکام سازه مى  شود. م

چگونه سرعت چرخ را افزای دهیم.
ت حرکت را تغییر دهیم. چگونه ج

ن. رابطه میان دندانه هاى چرخ دنده و چرخ 
مکانیسم جغجغه اى چیست.

چگونه اجسام را با استفاده از اهرم با بکشیم.
پی چگونه همچون سطح شیب دار عمل مى کند.

ا وپتر  ه 

ا ر  ى مت ا ا  ی  ر

این مدل سکوى تاشو، مانند مدل گیره، از حلزونى Engino به عنوان پی 
استفاده مى کند. این سکو حرکت چرخشى را به حرکت خطى تبدیل مى کند و 
براى با و پایین بردن سکو، در اهرم هاى قیچى شکل، فشار یا کش ایجاد 

مى کند.

ا کوى تاشو  ا پی 

ا ا  پ 

ه اى از پل ها،  یعنى پل کابلى،  این مدل پل معلق شگفت انگیز شما را با نو وی
زمای کنید و یاد بگیرید چطور کش کابل ها عرشه پل را  شنا خواهد کرد 

نگه مى دارد.

ا پ م 

مدلى واقعى از پل هاى قوسى را بسازید و به خوا قو ها پى ببرید ببینید 
این پل چگونه مى تواند مستحکم و پابرجا بماند و با منتقل کردن وزن به 

رفین، وزن زیادى را تحمل کند. پایه ها در 

ا و  پ 

دو مدل پل خرپا بسازید یک مدل پل با خرپاى روى عرشه و دیگرى با خرپا 
ل بندى چطور به سازه استحکام و پابرجایى مى  بخشد.  در زیر عرشه ببینید م

انوا مختل پل هاى ساده را کش کنید.

ا پ خرپا 

زمون دوره اى ورى و حقایق شگفت انگیز3 صفحه   16 صفحه ت

6 صفحه فعالیت هاى تجربى 17 صفحه دستورالعمل گام به گام

زمون دوره اى ورى و حقایق شگفت انگیز2 صفحه   10 صفحه ت

4 صفحه فعالیت هاى تجربى 18 صفحه دستورالعمل گام به گام



یک را  س موزید. این قوانین بنیان مکانیک ک ت نیوتن را مى  ن حرک ا قوانی در اینج
ت. با  عیت هاى زندگى روزانه اس تر و وز توصی کنند بیش د که هن کل مى دهن ش
ن از شکلى  وصیات انرژى و چگونگى تبدیل  ى و پتانسیل، خ زمودن انرژى جنبش
کل دیگر را کش کنید. 8 مدل کاربردى مانند منجنیق پرتابى، پنکۀ گرانشى،  به ش
، کابین متحرك،  هواپیماى بادکنکى و ماشین مسابقه را خواهید ساخت.  اد ین ت ماش
اخت همۀ این مدل ها، چه به صورت  اده اى را براى س تورالعمل هاى س مى توانید دس
لى از اصول علمى  رح مف میمه، بیابید. این کتابچه ش ین و چه درون کتابچۀ  ن
ورانه اى را براى  د و فعالیت هاى تجربى نو ه مى ده ده را ارا ون به کار گرفته ش گوناگ
زمون نیز دان نو یافتۀ شما را به چال  موز عملى در خود جاى مى دهد. بخ 

مى  کشد

وانین نیوتن ا ران  ک  پ
پنکه اى را بسازید که قادر به چرخ با نیروى گران زمین است این سازه 
ار عدد چرخ تشکیل شده  را بین دو میز قرار دهید و اجازه دهید وزنه (که از چ
ن موجب چرخ  ل به  مدن وزنه، رشته ن مت است) پایین بیفتد. با پایین 

هر چه تندتر پره هاى پنکه مى شود.

ا ى  یک خورشی موتور 
این مدل موتور سیکلت چاپر هیجان انگیز را بسازید و توان خورشیدى را تجربه 
کنید. نحوه کار پنل هاى خورشیدى را بیاموزید و ببینید چطور مى توان از وزن 

براى کنترل سرعت استفاده کرد.

ن براى بلند کردن بارهاى  بر وینچى شگفت انگیز را بسازید و از  این مدل با
سبک استفاده کنید. بیاموزید که نیرو چگونه از نقطه اى به نقطه دیگر منتقل 

ره بردارى کرد. ن ب مى شود، مزیت مکانیکى چیست و چطور مى توان از 

چگونه انرژى پتانسیل به انرژى جنبشى تبدیل مى  شود.
به و سرعت. شتاب جا

پنل هاى خورشیدى چطور کار مى کنند.
ارد. وزن چگونه بر سرعت اثر مى گ

جرثقیل هاى واقعى چطور کار مى کنند.
نیرو چگونه منتقل مى شود.

خرین پیشرفت هاى فناورى چیستند.
انرژى چگونه تغییر شکل مى دهد.

پل هاى واقعى چطور کار مى کنند.
قرقره ها چگونه به حرکت دادن اجسام کمک مى کنند.

ا ک  اد هواپیماى 
ن ها به وسیله  خیره سازى انرژى وجود دارد که یکى از  راه هاى زیادى براى 
ازید و ببینید وقتى اجازه مى دهید باد  ت این مدل هواپیما را بس بادکنک اس
رو به پرواز به دور پایه مى کند. جاى  ود، چطور هواپیما ش بادکنک خار ش
ى و نیروى گریز از مرکز  تاور چرخش بادکنک را عو کنید و در مورد گش

بیاموزید.

ا ه  ا ماشین م
ا اندازه  بزرگى دارد  این مدل شگفت انگیز ماشین مسابقه dragster نه تن
(60 سانتى متر)، بلکه به واسطه ک ارتجاعى، خود به جلو حرکت مى کند. 
ستیکى محکمى  خیره شده در نوار  زمای کنید و ببینید چطور انرژى 

مى تواند به انرژى جنبشى و سرعت تبدیل شود

ا ی پرتا  ج م
طه دیوارى که به دورشان کشیده شده بود،  رها در دوران باستان به واس ش
ا راه خراب کردن این دیوار، استفاده از منجنیق بود. این  ت مى شدند و تن حفا
مدل منجنیق عملکرد منجنیق هاى واقعى را شبیه سازى کرده است. مى توانید 
افت گلوله  به بر حرکت و مس د تا ببینید چطور نیروى جا ان کنی ن را امتح

ارد.  پرتابى تاثیر مى گ

نیروهاى گریز از مرکز و مرکزگرا چه هستند.
انرژى بادکنک چطور به انرژى جنبشى تبدیل مى شود.

خیره کنیم. ستیکى  چطور انرژى را در نوارى 
تبدیل انرژى از شکلى به شکل دیگر.

ارد. به چطور بر مسیر حرکت تاثیر مى گ جا
قانون سوم عمل و عک العمل نیوتن. 

ب وهوایى و گرمای کر زمین، دانشمندان را واداشته است که پا به میدان  تغییرات 
ید مى تواند  یاره مان را نجات دهند. خورش ار کربن، س ارند و با کاه انتش عمل بگ
ن را  ت  زم اس د. با این حال،  تامین کنند انرژى رایگان براى کلیۀ نیازهاى ما باش
به شکل قابل استفاده اى تبدیل کنیم. این مجموعه شامل یک پنل خورشیدى 3 ولتى 
اخت 16 مدل مانند  تور س که توان موتورى الکتریکى را تامین مى کند به همراه دس
ا انرژى  ت که ب ر وینچى اس ب ات و با ا، روب ه،  هواپیم ر،  پنک یکلت چاپ ور س موت

خورشیدى کار مى کنند. مى توانید دستورالعمل هاى ساده اى را
ین و چه  ن  براى ساخت همۀ این مدل ها، چه به صورت 

لى از اصول میمه، بیابید. این کتابچه شرح مف درون کتابچۀ 
ه مى دهد و فعالیت هاى  علمى مختل به کار گرفته شده را ارا

زمون نیز دان  موز عملى در خود جاى مى دهد. بخ  ورانه اى را براى   تجربى نو
نویافتۀ شما را به چال مى  کشد

ى ى خورشی انر

ا ى  ر  خورشی اال

یدى،  اورى نوین در این مدل، یعنى روبات خورش رفت فن ا ترکیب دو پیش ب
تبدیل انرژى خورشیدى به انرژى الکتریکى را مشاهده کنید.

ا ى  ات خورشی ر

دى کنترل ترافیک  ازید و به مت گفت انگیز را بس این مدل پل متحرك ش
خودروها،  کشتى ها و عابران پیاده تبدیل شوید. بیاموزید چطور قرقره ها و 
تفاده از انرژى خورشیدى اجسام را در  ته ها در همکارى با یکدیگر و با اس رش

ر حرکت مى دهند. ت هاى موردن ج

ا ر  پ مت

زمون دوره اى ورى و حقایق شگفت انگیز3 صفحه   12 صفحه ت

6 صفحه فعالیت هاى تجربى 16 صفحه دستورالعمل گام به گام

زمون دوره اى ورى و حقایق شگفت انگیز3 صفحه   12 صفحه ت

3 صفحه فعالیت هاى تجربى 12 صفحه دستورالعمل گام به گام



یک را  س موزید. این قوانین بنیان مکانیک ک ت نیوتن را مى  ن حرک ا قوانی در اینج
ت. با  عیت هاى زندگى روزانه اس تر و وز توصی کنند بیش د که هن کل مى دهن ش
ن از شکلى  وصیات انرژى و چگونگى تبدیل  ى و پتانسیل، خ زمودن انرژى جنبش
کل دیگر را کش کنید. 8 مدل کاربردى مانند منجنیق پرتابى، پنکۀ گرانشى،  به ش
، کابین متحرك،  هواپیماى بادکنکى و ماشین مسابقه را خواهید ساخت.  اد ین ت ماش
اخت همۀ این مدل ها، چه به صورت  اده اى را براى س تورالعمل هاى س مى توانید دس
لى از اصول علمى  رح مف میمه، بیابید. این کتابچه ش ین و چه درون کتابچۀ  ن
ورانه اى را براى  د و فعالیت هاى تجربى نو ه مى ده ده را ارا ون به کار گرفته ش گوناگ
زمون نیز دان نو یافتۀ شما را به چال  موز عملى در خود جاى مى دهد. بخ 

مى  کشد

وانین نیوتن ا ران  ک  پ
پنکه اى را بسازید که قادر به چرخ با نیروى گران زمین است این سازه 
ار عدد چرخ تشکیل شده  را بین دو میز قرار دهید و اجازه دهید وزنه (که از چ
ن موجب چرخ  ل به  مدن وزنه، رشته ن مت است) پایین بیفتد. با پایین 

هر چه تندتر پره هاى پنکه مى شود.

ا ى  یک خورشی موتور 
این مدل موتور سیکلت چاپر هیجان انگیز را بسازید و توان خورشیدى را تجربه 
کنید. نحوه کار پنل هاى خورشیدى را بیاموزید و ببینید چطور مى توان از وزن 

براى کنترل سرعت استفاده کرد.

ن براى بلند کردن بارهاى  بر وینچى شگفت انگیز را بسازید و از  این مدل با
سبک استفاده کنید. بیاموزید که نیرو چگونه از نقطه اى به نقطه دیگر منتقل 

ره بردارى کرد. ن ب مى شود، مزیت مکانیکى چیست و چطور مى توان از 

چگونه انرژى پتانسیل به انرژى جنبشى تبدیل مى  شود.
به و سرعت. شتاب جا

پنل هاى خورشیدى چطور کار مى کنند.
ارد. وزن چگونه بر سرعت اثر مى گ

جرثقیل هاى واقعى چطور کار مى کنند.
نیرو چگونه منتقل مى شود.

خرین پیشرفت هاى فناورى چیستند.
انرژى چگونه تغییر شکل مى دهد.

پل هاى واقعى چطور کار مى کنند.
قرقره ها چگونه به حرکت دادن اجسام کمک مى کنند.

ا ک  اد هواپیماى 
ن ها به وسیله  خیره سازى انرژى وجود دارد که یکى از  راه هاى زیادى براى 
ازید و ببینید وقتى اجازه مى دهید باد  ت این مدل هواپیما را بس بادکنک اس
رو به پرواز به دور پایه مى کند. جاى  ود، چطور هواپیما ش بادکنک خار ش
ى و نیروى گریز از مرکز  تاور چرخش بادکنک را عو کنید و در مورد گش

بیاموزید.

ا ه  ا ماشین م
ا اندازه  بزرگى دارد  این مدل شگفت انگیز ماشین مسابقه dragster نه تن
(60 سانتى متر)، بلکه به واسطه ک ارتجاعى، خود به جلو حرکت مى کند. 
ستیکى محکمى  خیره شده در نوار  زمای کنید و ببینید چطور انرژى 

مى تواند به انرژى جنبشى و سرعت تبدیل شود

ا ی پرتا  ج م
طه دیوارى که به دورشان کشیده شده بود،  رها در دوران باستان به واس ش
ا راه خراب کردن این دیوار، استفاده از منجنیق بود. این  ت مى شدند و تن حفا
مدل منجنیق عملکرد منجنیق هاى واقعى را شبیه سازى کرده است. مى توانید 
افت گلوله  به بر حرکت و مس د تا ببینید چطور نیروى جا ان کنی ن را امتح

ارد.  پرتابى تاثیر مى گ

نیروهاى گریز از مرکز و مرکزگرا چه هستند.
انرژى بادکنک چطور به انرژى جنبشى تبدیل مى شود.

خیره کنیم. ستیکى  چطور انرژى را در نوارى 
تبدیل انرژى از شکلى به شکل دیگر.

ارد. به چطور بر مسیر حرکت تاثیر مى گ جا
قانون سوم عمل و عک العمل نیوتن. 

ب وهوایى و گرمای کر زمین، دانشمندان را واداشته است که پا به میدان  تغییرات 
ید مى تواند  یاره مان را نجات دهند. خورش ار کربن، س ارند و با کاه انتش عمل بگ
ن را  ت  زم اس د. با این حال،  تامین کنند انرژى رایگان براى کلیۀ نیازهاى ما باش
به شکل قابل استفاده اى تبدیل کنیم. این مجموعه شامل یک پنل خورشیدى 3 ولتى 
اخت 16 مدل مانند  تور س که توان موتورى الکتریکى را تامین مى کند به همراه دس
ا انرژى  ت که ب ر وینچى اس ب ات و با ا، روب ه،  هواپیم ر،  پنک یکلت چاپ ور س موت

خورشیدى کار مى کنند. مى توانید دستورالعمل هاى ساده اى را
ین و چه  ن  براى ساخت همۀ این مدل ها، چه به صورت 

لى از اصول میمه، بیابید. این کتابچه شرح مف درون کتابچۀ 
ه مى دهد و فعالیت هاى  علمى مختل به کار گرفته شده را ارا

زمون نیز دان  موز عملى در خود جاى مى دهد. بخ  ورانه اى را براى   تجربى نو
نویافتۀ شما را به چال مى  کشد

ى ى خورشی انر

ا ى  ر  خورشی اال

یدى،  اورى نوین در این مدل، یعنى روبات خورش رفت فن ا ترکیب دو پیش ب
تبدیل انرژى خورشیدى به انرژى الکتریکى را مشاهده کنید.

ا ى  ات خورشی ر

دى کنترل ترافیک  ازید و به مت گفت انگیز را بس این مدل پل متحرك ش
خودروها،  کشتى ها و عابران پیاده تبدیل شوید. بیاموزید چطور قرقره ها و 
تفاده از انرژى خورشیدى اجسام را در  ته ها در همکارى با یکدیگر و با اس رش

ر حرکت مى دهند. ت هاى موردن ج

ا ر  پ مت

زمون دوره اى ورى و حقایق شگفت انگیز3 صفحه   12 صفحه ت

6 صفحه فعالیت هاى تجربى 16 صفحه دستورالعمل گام به گام

زمون دوره اى ورى و حقایق شگفت انگیز3 صفحه   12 صفحه ت

3 صفحه فعالیت هاى تجربى 12 صفحه دستورالعمل گام به گام



ت و حاوى  ه ترکیبى از 5 مجموعۀ اصلى Discovering STEM اس ن مجموع ای
ود. این مکانیسم ها مزیت مکانیکى ایجاد  م هاى ماشین هاى ساده مى ش کل مکانیس

ت و دستگاه ها هستند. مى کنند و اجزا اساسى بسیارى از ماشین  
رعت و تبدیل حرکت  ازى یا کاه نیرو، افزای یا کاه س ن ها براى چندبرابرس
وعاتى از جمله  راحى شده اند. 60 مدل کاربردى را بسازید که مو از نوعى به نو دیگر 
، سطح شیب دار، قرقره و نیز چرخ دنده ها و اهرم بندى هاى  اهرم ها، گِوه، چرخ و محور، پی
اده اى را براى ساخت  تورالعمل هاى س رفته تر را پوش مى دهند مى توانید دس پیش
میمه، بیابید. این کتابچه  ین و چه درون کتابچۀ  ن همۀ این مدل ها، چه به صورت 
ه مى دهد و فعالیت هاى  لى از اصول علمى مختل به کار گرفته شده را ارا شرح مف
زمون نیز  ى در خود جاى مى دهد. بخ  موز عمل راى  ه اى را ب وران ى نو تجرب

دان نویافتۀ شما را به چال مى  کشد

اده ماشین هاى 
ى اهر  اهر 

ور  ر م  
  شی دار

ره ر

ه  ر دن  
ن ر   م

ادام  می 

اخت تعداد فراوانى مدل برخوردار  مجموعۀ معمارى، اثبات توانایى ENGINO در س
ى 8 سال است.  ب افراد با مگیر است. این مجموعه مناس بک  و اندازه  اى چش از س
کودکان انوا سازه ها را کش مى کنند و دو مدل بزر اندازه از پل سیدنى و بر ایفل 
ل کابلى، پل معلق، پل  امل پ ن مجموعه با مدل هاى کوچک ترى ش ازند ای را مى س
ین ساخته مى شوند،  ن قوسى، پل خرپایى و خانه که مطابق با دستورالعمل هاى چاپى و 
موزان  تکمیل مى شود. کتابچۀ فعالیت هاى عملى، حاوى کلیه مطالبى است که دان 
زمای هاى  ورى،  باید دربار پیشرفت هاى فناورى در حوز معمارى بدانند و شامل ت

زمون ها و راه حل هایشان نیز مى شود. هیجان انگیز و 

مارى مجموع م

زمون دوره اى ورى و حقایق شگفت انگیز16 صفحه  70 صفحه ت

25 صفحه فعالیت هاى تجربى 71 صفحه دستورالعمل گام به گام

زمون دوره اى ورى و حقایق شگفت انگیز2 صفحه  14 صفحه ت

4 صفحه فعالیت هاى تجربى 44 صفحه دستورالعمل گام به گام



ت و حاوى  ه ترکیبى از 5 مجموعۀ اصلى Discovering STEM اس ن مجموع ای
ود. این مکانیسم ها مزیت مکانیکى ایجاد  م هاى ماشین هاى ساده مى ش کل مکانیس

ت و دستگاه ها هستند. مى کنند و اجزا اساسى بسیارى از ماشین  
رعت و تبدیل حرکت  ازى یا کاه نیرو، افزای یا کاه س ن ها براى چندبرابرس
وعاتى از جمله  راحى شده اند. 60 مدل کاربردى را بسازید که مو از نوعى به نو دیگر 
، سطح شیب دار، قرقره و نیز چرخ دنده ها و اهرم بندى هاى  اهرم ها، گِوه، چرخ و محور، پی
اده اى را براى ساخت  تورالعمل هاى س رفته تر را پوش مى دهند مى توانید دس پیش
میمه، بیابید. این کتابچه  ین و چه درون کتابچۀ  ن همۀ این مدل ها، چه به صورت 
ه مى دهد و فعالیت هاى  لى از اصول علمى مختل به کار گرفته شده را ارا شرح مف
زمون نیز  ى در خود جاى مى دهد. بخ  موز عمل راى  ه اى را ب وران ى نو تجرب

دان نویافتۀ شما را به چال مى  کشد

اده ماشین هاى 
ى اهر  اهر 

ور  ر م  
  شی دار

ره ر

ه  ر دن  
ن ر   م

ادام  می 

اخت تعداد فراوانى مدل برخوردار  مجموعۀ معمارى، اثبات توانایى ENGINO در س
ى 8 سال است.  ب افراد با مگیر است. این مجموعه مناس بک  و اندازه  اى چش از س
کودکان انوا سازه ها را کش مى کنند و دو مدل بزر اندازه از پل سیدنى و بر ایفل 
ل کابلى، پل معلق، پل  امل پ ن مجموعه با مدل هاى کوچک ترى ش ازند ای را مى س
ین ساخته مى شوند،  ن قوسى، پل خرپایى و خانه که مطابق با دستورالعمل هاى چاپى و 
موزان  تکمیل مى شود. کتابچۀ فعالیت هاى عملى، حاوى کلیه مطالبى است که دان 
زمای هاى  ورى،  باید دربار پیشرفت هاى فناورى در حوز معمارى بدانند و شامل ت

زمون ها و راه حل هایشان نیز مى شود. هیجان انگیز و 

مارى مجموع م

زمون دوره اى ورى و حقایق شگفت انگیز16 صفحه  70 صفحه ت

25 صفحه فعالیت هاى تجربى 71 صفحه دستورالعمل گام به گام

زمون دوره اى ورى و حقایق شگفت انگیز2 صفحه  14 صفحه ت

4 صفحه فعالیت هاى تجربى 44 صفحه دستورالعمل گام به گام



رعت و هیجان انگیز  وارى  پرس تگاه هاى س البا یا دس ربازى ها  ى  ش ت   اصل ابی ج
کوهى را از ارتفاعات  ر دیدنى باش رام و رمانتیکى که منا تند یا چرخ فلک هاى  هس
ت که  ا پی روى ما قرار مى دهند. این مجموعه داراى موتورى چرخ دنده اى اس ب
ت که عبارتند از چرخ فلک  تگاه بزر   اندازه اس ار مدل دس ن، به کار انداختن چ کار 
ته، مى توانید  ش تر. از این گ عمودى، لندن ى ( London Eye )، چرخ  فلک افقى و بوس
ى تجربى، چرخ  فلک افقى  و  ، جرثقیل ل گیربک ار مدل کوچک تر م اختن چ ا س ب
اده  اى را  تورالعمل هاى س زمای با چرخ دنده ها بپردازید. مى توانید دس نتوریوم به  پ
میمه، بیابید.  ن و چه درون کتابچۀ  ی ن اخت همۀ مدل ها، چه به صورت  راى س ب
ه مى دهد و  لى از اصول علمى مختل به کار گرفته شده را ارا این کتابچه شرح مف

موز عملى در خود جاى مى دهد. ورانه اى را براى  فعالیت هاى تجربى نو
زمون نیز دان نویافتۀ شما را به چال مى  کشد بخ 

ى ا ر مجموع ش

زمون دوره اى ورى و حقایق شگفت انگیز2 صفحه  8 صفحه ت

3 صفحه فعالیت هاى تجربى 37 صفحه دستورالعمل گام به گام

توا

ات م

را ا ود ف

مد  ى کار این نرم افزار حاوى بانکى از تواب براى برنامه نویس
 ،IF امل تواب منطقى و کنترلى مانند گزاره هاى ت که ش اس
امل نوعى رو  ود. این نرم افزار ش حلقه ها و زیررویه ها مى ش
ت که  وازى اس ى م ده در برنامه نویس ازه ثبت ش گ ت پندین
ى را تا 50 درصد کاه مى دهد و برنامه مراحل برنامه نویس

سان مى کند.   نویسى را حتى براى افراد مبتدى بسیار 

ات تواب  خ ه اى، کلیه مش رۀ پا  وی پنج
کان تغییر  د و ام ى را نمای مى ده انتخاب

ات را براى کاربر ایجاد مى کند.   مشخ

ال جایگزینى با رویکرد برنامه ى زبانى به تدری در ح برنامه نویس
ال در  ه کودکان خردس ت تا ب ى گرا (visual) اس ى ش  نویس
یوه اى سرگرم کننده و ساده کمک کند.  یادگیرى روباتیک به ش
کل بلوك ت که به ش نرم افزار ERP حاوى بانکى از تواب اس
ویر شده اند و مى توان با رو کشیدن و  ى ت  هاى برنامه  نویس
رد. کاربران  ارى ک رام جاگ ا را درون فلودیاگ ن ه ردن،  رهاک
ات هر بلوك با استفاده از مو کامپیوتر،  قادرند با تغییر مشخ

برنامه هاى ساده یا پیچیده اى را بسازند.

ERP ى ا یه  ش
یکى از ابتکارات اصلى ERP امکان برنامه ریزى دستى روبات ها است. این نرم افزار 
ال انجام دهد. این  تفاده از دکمه هاى دیجیت ن کار را با اس د همی از مى توان شبیه س
ار از برنامه نویسى دستى به برنامه نویسى مجازى است.  شیوه برنامه نویسى، مرحله گ
ت که به این معنا است  رفه اس از تعامل دو  یکى از مزیت هاى بزر نرم افزار شبیه س
ته شده است، مى تواند دانلود و براى  تى روى کنترل  نوش ور دس که برنامه اى که به 
ل براى  ده  ى، ERP را به ابزارى ای ای ه تن گى، ب ود. این وی ازى ویرای ش س ب

موزان مقا مختل تبدیل مى کند. موز رباتیک به دان 

ر متن را

ار نر اف

د چه  ده باش ته ش تى نوش ه دس ه ، چ ر برنام ه
به زبانى  کل متنى ش نمودارى (فلودیاگرام)، به ش
ران مى توانند به  ود. کارب ز نمای داده مى ش نی
ى کل  ا حت ی د  ر دهن تغیی را  ا  متغیره ى  راحت
سطرهاى کدنویسى را ح کنند. این کار نوعى 
ى مبتنى بر  ى واقع ل با برنامه نویس نایى ایده  ش

متن است.

ى  ک نرم افزار برنامه  نویس تم روباتی ر کلیدى هر سیس ى از عناص یک
ه اى را ساخته است که 4 رو مختل  است. Engino نرم افزار وی
یر مى سازد. این  ته به نیاز و توانایى کاربر امکان پ ى را بس برنامه نویس
ایى روى کنترل برنامه ش تفاده از دکمه هاى  د با اس ات مى توان روب

ن نرم افزار براى ویرای برنامه و افزودن  ود. ای تى نیز بش  ریزى دس
عملکردهاى پیچیده به کار مى رود.
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