تــــــارم

1ـ اگر زاٍيِ تيي سطح شية دار ٍ زهيي را تسرگ تر کٌين هسيت هکاًيکي آى ًيس تسرگ تر هي شَد.ص

غ

ص

غ

2ـ تعضي هاشيٌْا تا صرف هقذار هعيٌي اًرشی کاری چٌذتراتر اًجام هي دٌّذ.
3ـ فرهاى اتَهثيل ًَعي  ..................است.
4ـ کذام يك از گسيٌِ ّای زير هاًٌذ اًثردست عول هي کٌذ؟

5ـ اگر تا صرف يك کيلَ شٍل اًرشی در يك قرقرُ هتحرک تذٍى اصطکاک  ،جاتِ جايي ًيرٍی هحرک  100هتر

5

تاشذٍ ،زًِ چٌذ کيلَ گرهي را هي تَاى تا ارتفاع  hتاال کشيذ؟( از جرم طٌاب صرف ًظر شَد)
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6ـ شعاع يك قرقرُ ی هتحرک ً ،صف شعاع ًصف شعاع يك قرقرُ ی ثاتت است.کذام گسيٌِ صحيح است؟
هسيت هکاًيکي قرقرُ ی ثاتت 2تراتر قرقرُ ی هتحرک است.
هسيت هکاًيکي ّردٍ تراتر است.
هسيت قرقرُ ی هتحرک 2تراتر قرقرُ ی ثاتت است هسيت قرقرُ ی هتحرک 4تراتر قرقرُ ی ثاتت است
7ـ هيلِ آٌّي تِ طَل 1/5هتر را تِ عٌَاى ديلن تِ کار هي ترين .طَل تازٍی هقاٍم چقذر تاشذ تا هسيت
هکاًيکي کاهل آى تراتر  5شَد.
د) 125ساًتي هتر
ج) 50ساًتي هتر
ب) 25ساًتي هتر
الف) 20ساًتي هتر
8ـ در کذام يك از هاشيي ّای زير تکيِ گاُ در يك سر اّرم ٍ تِ ًيرٍی هحرک ًسديك تر است؟
قيچي
اًثردست
چرخ دستي
پٌس
9ـ کذام هاشيي تاعث صرفِ جَيي در ٍقت هي شَد؟
قرقرُ ثاتت
جارٍی دستِ تلٌذ
قرقرُ هتحرک
جك اتَهثيل
10ـ اگر قطر قرقرُ ثاتتي  3تراتر شَد هسيت هکاًيکي آى ............
3تراتر هي شَد

1
3

تراتر هي شَد

2تراتر هي شَد

تغيير ًوي کٌذ

11ـ تا تَجِ تِ شکل هقذار ًيرٍی هقاٍم چقذر است؟(از اصطکاک صرف ًظر شَد)
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12ـ در چرخ دستي تْتر است تار تِ چرخ ًسديك تر تاشذ يا دستِ ؟ چرا؟
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13ـ الف) ًام هاشيي سادُ رٍتِ رٍ چيست؟
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ب) تازٍی هحرک ٍ هقاٍم آى را رٍی شکل ًشاى دّيذ.
ج)هقذار ًيرٍی هحرک را حساب کٌيذ.

د)هثالي از ايي ًَع هاشيي تياى کٌيذ.
14ـ ٍسط خط کشي تِ طَل  50cmرا رٍی لثِ کاردی قرار هي دّين ،تِ يك اًتْای آى ٍزًِ ً 3يَتٌي
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هي آٍيسين .در طرف ديگر در ٍ 40cmزًِ اٍل چِ ٍزًِ ای قرار دّين تا تعادل ترقرار تاشذ؟

15ـ چرا جادُ ّای کَّستاًي را هارپيچ هي سازًذ؟

1

16ـ شخصي تا يك چَب هاّيگيری تِ طَل320ساًتيوتر يك هاّي 2کيلَگرهي را صيذ هي کٌذ اگر فاصلِ
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دستي کِ هي خَاّذ قالب را تِ تاال تکشذ تا اًتْای چَب 40ساًتيوتر تاشذ اًذازُ ًيرٍی هحرک را هحاسثِ
کٌيذ؟

17ـ در شکل زير چرخ دًذُ  Aتا سرعت  60دٍر در دقيقِ در حال چرخش است .اگر چرخ دًذُ  Aدارای  20د
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ًذُ ،چرخ دًذُ  Bدارای  60د ًذُ ٍ چرخ دًذُ  Cدارای  10دًذُ تاشٌذ .چرخ دًذُ  C ٍ Bتا چِ سرعتي هي
چرخٌذ؟

18ـ در چِ صَرتي اّرم ًَع اٍل تاعث صرفِ جَيي در ٍقت هي شَد؟شکل آى را تکشيذ.
يك ًوًَِ از ايي اّرم هثال تسًيذ
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