به نام خالق دانایی

نام ونام خانوادگی......................
کالس....................

تاریخ :اسفند ماه

1

زمان  45:دقیقه

امتحان فصل نهم علوم نهم

1

-1گزینه صحیح راانتخاب کنید
( )1-1قرقره متحرک مانند کدام یک ازاهرم های زیر به ماکمک میکند؟
الف)

ج)

ب)

د)

()1-2مزیت مکانیکی کدام بیشترازیک است؟
الف)فندق شکن

ب)قیچی پارچه بری

د) بازوی انسان

ج)انبر

()1-3مزیت مکانیکی ماشین زیرکدام گزینه است؟(شعاع چرخ= 15سانتی متر وشعاع محور  5سانتی منر)
1
1
ب)
الف)
3
2
()1-4به کمک یک قرقره ی ثابت باری به وزن  500نیوتن رابا چه نیرویی می توان بلند کرد؟

ج)3

الف) 1000نیوتن

ی)500نیوتن

د)75
د) 100نیوتن

ج) 250نیوتن

1

 -2جاهای خالی راباکلمات مناسب پرکنید
الف) اگرتعداد دنده های چرخ دنده ی ورودی...................از تعداد دنده های چرخ دنده خروجی باشد مزیت مکانیکی آنها کمتر از یک است
ب)مزیت مکانیکی سطح شیب دار............................از یک است .
ج)راکت تنیس ازطریق ............................................به ما کمک می کند.
د) اگر مزیت مکانیکی ماشینی .................................باشد آن ماشین فقط تغییر جهت نیرو می دهد .

2

-3جمالت صحیح وغلط را مشخص کرده وعلت آن را بیان کنید
الف) اگر یک ماشین  1000ژول کار انجام دهد یعنی کمترازاین مقدارانرژی مصرف کرده است..........................................................................
ب) در اهرم نوع دوم بازوی محرک کوچکتر از بازوی مقاوم است.................................................................................................... .......................
ج)مزیت مکانیکی فرمان اتومبیل همیشه بزرگتر از یک است.......................................................................................................................................
د)چرخ دنده ها می توانند جهت گشتاور نیرو را تغییر دهند ..............................................................................................................
-4قسمتهای مشخص شده درشکل را نام گذاری کرده وبه سواالت پاس دهید
........................................ -1

.......................................2

 -3نوع کمک.........................................

 -4مثال بزنید.............................

 -5مزیت مکانیکی(محاسبه شود) ......................................

1

 2متر

1/ 75

2

R
 6متر

-5چرا قیچی فلز بری دارای دسته های بلند وتیغه های کوتاه وقیچی کاغذ بری دارای دسته کوتاه وتیغه ی بلند است؟

1

 -6چرا با آچار بلند تر راحت تر می توان مهره محکم را باز کرد

0/ 5

-7شکل قرقره متحرک را کشیده وبازوها را مشخص کنید

2/ 5

مثال بزنید........................
مزیت مکانیکی آن چند است................................

امتحان علوم نهم

صفحه ی دوم

1

فص

ل9

-8دانش آموزی دربرگه ی امتحانی خود نوشت برای محاسبه مزیت مکانیکی یک چرخ ومحور همیشه باید شعاع چرخ را تقسیم برشعاع

./75

محور کرد ولی معلم زیرآن نوشت (همیشه نه) به نظر شما منظور معلم چه بود

-9چرا جاده های کوهستانی رامارپیچ می سازند وگوه به چه طریق کمک می کند؟

-10در چه حالت پاد ساعت گرد می گوییم

1/ 5

./5

-11مزیت مکانیکی اهرمی 1/4است این جمله به چه معنی است

1

 -12مفاهیم زیر را توضیح دهید

2

الف)نیروی محرک:
ب) ماشین مرکب
ج) قرقره ثابت:
د)گشتاور نیرو
 -13چرخ دنده ها چه فایده ای دارند با یک مثال از چرخ دنده

«دانش آموززعزی نوشتن فرمول الزامی است»»

1
1

-14به کمک یک دیلم سنگی به وزن  240نیوتن را جابجا می کنیم اگر فاصله ی تکیه گاه تا سر دیلم زیر سنگ 20cmوفاصله ی تکیه
گاه تا جایی که نیرو وارد می کنیم  160cmباشد مقدار نیروی محرک چقدر است

 -15به کمک اهرم نوع اولی به طول 320cmقصد داریم وزنه ای به وزن  350Nرا از زمین بلند کنیم اگر حداکثر نیرویی که به اهرم

1/ 5

وارد می کنیم  50Nباشد الف) مزیت مکانیکی اهرم چه قدر است ؟
ب) طول بازوی مقاوم اهرم چند سانتی متر است

-16قصد داریم به کمک دو چرخ دنده با تعداد دنده های  16و nکه  n <16است ماشین ساده ای بسازیم که نیروی ورودی را 2/5
برابر کندالف) کدام یک از این چرخ دنده ها باید چرخ دنده ورودی باشد
ب)  nرا محاسبه کنید

1

نام ونام خانوادگی......................
کالس....................
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تاریخ :اسفند ماه
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زمان  45:دقیقه

امتحان فصل نهم علوم نهم

-1گزینه صحیح را انتخاب کنید
( )1-1یکای اندازه گیری گشتاور نیرو کدام است
الف) ژول

ب) نیوتن متر

د)متر بر ثانیه

ج) نیوتن

()1-2کدام ماشین مسافت اثر نیرو راافزایش می دهد؟
الف) چرخ دستی

ب) ر اکت تنیس

د)قیچی فلزبری

ج) گوه

(-3نرگس با استفاده ازیک قرقره متحرک می خواهد جسمی را  4متر باال بیاورد او چند مترباید طناب (جابه جایی نیروی محرک) رابکشد
الف)  4متر

ب)  2متر

ج)  8متر

()1-4کدام یک ازماشین های زیر فقط باافزایش سرعت ومسافت اثرنیرو کمک می کند
الف)

ب)

د)  16متر
R

ج)

E

د)

E

R

1

-2جاهای خالی را باکلمات مناسب پر کنید
الف) ماشینی که فقط تغییرجهت نیرو دارد مزیت مکانیکی آن برابر با ..........................................است.
ب) ازترکیب قرقره ثابت ومتحرک قرقره ی .................................ساخته می شود.
ج)ماشینی که افزایش نیرو می دهد نیروی محرک ................................نیروی مقاوم است.
د) اگرتعداد دنده های چرخ دنده ی ورودی...................از تعداد دنده های چرخ دنده خروجی باشد مزیت مکانیکی آنها بیشتر از یک است.

2

--3جمالت صحیح وغلط را مشخص کرده وعلت آن را بیان کنید
الف) چرخ خیاطی دستی چرخ ومحوری است که افزایش نیرو می دهد.............................................................................................................
ب)در اهرم های در حال تعادل همواره گشتاورنیروی محرک با گشتاور نیروی مقاوم برابر است .........................................................................
ج)در گوه هر چه ارتفاع نسبت به ضخامت بیشتر باشد افزایش نیرو بیشتر است............................................................................. ..............
د)مزیت مکانیکی اهرم نوع سوم بیشتر ازیک است.............................................................................................................................................

1

 -4مزیت مکانیکی اهرمی 5است این جمله به چه معنی است
 -5هر کدام ازتعریف های زیر مربوط به کدام کمیت فیزیکی است با خط وصل کنید
الف)به اثر چرخانندگی یک نیرو حول محور چرخش می گویند

 -1قرقره متحرک

ب) به فاصله نیروی مقاوم تا تکیه گاه می گویند

 -2گشتاور

ج) اگر گوه وپیچ را با هم ترکیب کنیم بدست می آید

 -3مته

د) نسبت نیروی مقاوم به نیروی محرک

 -4بازوی مقاوم

ه) چرخی که با حرکت ریسمان حرکت می کند

 -5مزیت مکانیکی

1/25

 -6قرقره ثابت
 -6در چه حالت ماشین افزایش اثر مسافت نیرو می دهد ؟ ب) دو مثال برای گوه بزنید

1/ 5

-7دو عامل موثر در گشتاور نیرو در یک اهرم را نام ببرید
صفحه ی دوم

امتحان علوم نهم

فص

2

-8یک گروه در مورد قرقره متحرک این گزارش را داد نیروی محرک =  3نیوتن ونیروی مقاوم =  2/5نیوتن ولی معلم با دیدن آن

1
ل9
1

گفت غیر ممکن است به نظر شما چرا چنین گفت؟

1/ 5

 -9اهرم نوع دوم را تعریف کرده وشکل آن را بکشید ویک مثال بزنید

2

-10الف)نام این ماشین چیست ؟  ..............................از چه ماشین های ساده ای تشکیل شده ............................
ب)اگر نیروی مقاوم 1000نیوتن باشد نیروی محرک چقدر است
ج) مزیت مکانیکی این ماشین چقدر است ؟به چه دلیل؟
ج) به چه طریق کمک می کند

R

 -11مریم وبرادرش می خواهند با هم االکلنگ بازی کنند مریم  350نیوتن وزن دارد وبرادرش  170نیوتن وزن دارد در صورتیکه بشود

./75

تکیه گاه را جابه جا کرد شکل صح یح قرار گرفتن آنها رارسم کنید تا برادرش به راحتی او را جابه جا کند وبازوها را معین کنید

 -12برای هریک از ماشین های زیر یک کاربرد بنویسید
الف) قرقره ثابت

ب) چرخ دنده

./75
ج)پیچ

 -13در چرخ دستی بار باید به چرخ نزدیکترباشد یا دسته چرا؟

.1

 -14درشکل مقابل طناب توسط شخص به اندازه  60 cmبه سمت پایین کشیده می شود و وزنه با تندی

2

ثابت باال می رود الف) کار نیروی محرک چند ژول است ؟
ب) جابه جایی وزنه چه قدر است

 -15کارگری قصد دارد به کمک فرغونی به طول  120cmمقداری آجر به وزن 300Nرا جابجا کند اگر فاصله ی نقطه اثر نیروی وزن

1/25

آجرها تا تکیه گاه فرغون  50cmباشد کارگر حداقل چه نیرویی باید وارد کند وفرغون چگونه کمک می کند

 -16در چرخ ومحوری که مزیت مکانیکی کمتر از یک است شعاع چرخ  4برابرشعاع محور است مزیت مکانیکی چند است وچگونه
کمک می کند

1

