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انتخا کنید را درست گزینه زیر سواالت از .در هر یک
هاي زیر نیروي مقاوم بین تکیه گاه و نیروي محرك قرار دارد-1 ؟در کدام یک از اهرم

االکلنگ دانبرجقیچیفرغونالف
ک-2 ماشیندام یک در زیر همۀ ماشین هاي ساد اهرم، چرخ و محور، پیچ و مهره و چرخ دنده به کار رفتهاز ؟استهاي پیچید

برقیجدوچرخهفرغونالف در بازکندباالبر
یک نیرو چه نامیده می-3 ؟شوداثر چرخانندگی

مکانیکیجبازدهکارالف گشتاور نیرودمزیت
گاه قرار دارد-4 هاي زیر، نیروي محرك بین نیروي مقاوم و تکیه ؟در کدام یک از اهرم

دجالف

است36در شکل زیر نیروي مقاوم -5 مقدار نیروي محرك چند نیوتن باشد تا اهرم در حال تعادل باشد؟ .نیوتن
14/5الف

4
6ج
52/2د

آن مؤثر نیست؟-6 زیر در مقدار مزیت مکانیکی در یک سطح شیبدار کدام عامل
ارتفاع سطح شیبدار دطول سطح شیبدارجزاویه ي شیبپهناي سطح شیبدارالف

آسانکدام حالت، مهره را میدر-7 تر باز کرد؟ چرا؟توان

چرخ-8 زیر شکل سرعتAدنددر دنده 60داراي Bدند چرخدنده، 20داراي Aدند چرخاگر.دور در دقیقه در حال چرخش است60با
چرخند؟با چه سرعتی میCوBچرخ دند .دنده باشند10دارايCدندچرخو
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گزینه درست را انتخا کنید زیر سواالت از .در هر یک
هاي زیر نیروي مقاوم بین تکیه گاه و نیروي محرك قرار دارد-1 ؟در کدام یک از اهرم

االکلنگدانبرجقیچیفرغونالف
ک-2 ماشیندام یک در ؟استهاي پیچید زیر همۀ ماشین هاي ساد اهرم، چرخ و محور، پیچ و مهره و چرخ دنده به کار رفتهاز

بازکندباالبر برقیجدوچرخهفرغونالف در
یک نیرو چه نامیده می-3 ؟شوداثر چرخانندگی

نیرودمزیت مکانیکیجبازدهکارالف گشتاور
گاه قرار دارد-4 هاي زیر، نیروي محرك بین نیروي مقاوم و تکیه ؟در کدام یک از اهرم

دجالف

مقدار نیروي محرك چند نیوتن باشد تا اهرم در حال تعادل باشد؟. نیوتن است36در شکل زیر نیروي مقاوم -5
14/5الف

4
6ج
52/2د

در یک سطح شیبدار کدام عامل زیر در مقدار مزیت مکانیکی آن مؤثر نیست؟ -6
ارتفاع سطح شیبدار دطول سطح شیبدارجزاویه ي شیبپهناي سطح شیبدارالف

تر باز کرد؟ چرا؟توان آسانکدام حالت، مهره را میدر-7

چرخ-8 زیر شکل سرعت Aدنددر دنده60دارايBدندچرخدنده،20دارايAدند چرخاگر. دور در دقیقه در حال چرخش است60با
چرخند؟با چه سرعتی میCو Bچرخ دند . دنده باشند10دارايCدندچرخو

ها:7فصل |نهم علومنمونه سواالت www.gama.irماشین
:نام ونام خانوادگی

:کالس
:آموزشگاه

سوال گروه علوم نهم:طراح
آزمون :نوع

آزمون :زمان

انتخا کنید را درست .در هر یک از سواالت زیر گزینه
؟در کدام یک از اهرم هاي زیر نیروي مقاوم بین تکیه گاه و نیروي محرك قرار دارد-1

االکلنگدانبرجقیچیفرغونالف
زیر همۀ ماشین هاي ساد اهرم، چرخ و محور، پیچ و مهره و چرخ دنده به کار رفتهاز ماشیندام یک در ک-2 ؟استهاي پیچید

برقیجدوچرخهفرغونالف بازکندباالبر در
؟شوداثر چرخانندگی یک نیرو چه نامیده می-3

مکانیکیجبازدهکارالف نیرودمزیت گشتاور
گاه قرار دارد-4 هاي زیر، نیروي محرك بین نیروي مقاوم و تکیه ؟در کدام یک از اهرم

دجالف

است36در شکل زیر نیروي مقاوم -5 مقدار نیروي محرك چند نیوتن باشد تا اهرم در حال تعادل باشد؟.نیوتن
14/5الف

4
6ج
52/2د

آن مؤثر نیست؟-6 در یک سطح شیبدار کدام عامل زیر در مقدار مزیت مکانیکی
ارتفاع سطح شیبداردطول سطح شیبدارجزاویه ي شیبپهناي سطح شیبدارالف

تر باز کرد؟ چرا؟توان آسانکدام حالت، مهره را میدر -7

دنده60دارايBدندچرخدنده،20دارايAدندچرخاگر.دور در دقیقه در حال چرخش است60با سرعتAدند در شکل زیر چرخ-8
چرخند؟با چه سرعتی میCوBچرخ دند .دنده باشند10داراي Cدند چرخو 
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قرقر-9 متصل به قرقره متحرك استدر زیر ، طنا .حسا کنیددر حالت تعادل ، مزیت مکانیکی قرقره را مرکب
جابجا کردن آن نیاز است؟100اگر جرم وزنه برابر  کیلوگرم باشد، چه نیروي محرکی برابر

نیروي مقاوم و کار نیروي محرك را 3اگر ارتفاع دیوار حسا کنید؟متر باشد، کار
محرك dRبازوي مقاوم dEبازوي محرك Rنیروي مقاوم Eنیروي

زیر براي باالبردن وزنه روي سطح شیبدار-10 اصطکاكدر شکل محرك الزم است120بدون نیروي . نیوتن
رسد، نیروي محرك چند ژول کار انجام می دهد؟الف هنگامی که جسم به باالي سطح شیبدار می

مزیت مکانیکی سطح شیب دار چقدر است؟

وزن وزنه چقدر است؟ج
تصف وتر استدرجه برابر 30در مثلث قائم الزاویه ضلع مقابل به زوایه :راهنماییدر شکل مقابل نیروي مقاوم چند نیوتن است؟ -11

زیر -12 mاگردر شکل m m 1 2 xو3 x3 را به دست آورید؟x1باشد، آنگاه در وضعیت تعادل مقدار 22
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قرقر-9 متصل به قرقره متحرك استدر زیر ، طنا .حسا کنیددر حالت تعادل ، مزیت مکانیکی قرقره را مرکب
کیلوگرم باشد، چه نیروي محرکی برابر جابجا کردن آن نیاز است؟100اگر جرم وزنه برابر 

نیروي مقاوم و کار نیروي محرك را 3اگر ارتفاع دیوار حسا کنید؟متر باشد، کار
محرك dRبازوي مقاوم   dEبازوي محرك    Rنیروي مقاوم Eنیروي

زیر براي باالبردن وزنه روي سطح شیبدار-10 .نیوتن نیروي محرك الزم است120بدون اصطکاكدر شکل
هنگامی که جسم به باالي سطح شیبدار می رسد، نیروي محرك چند ژول کار انجام می دهد؟الف

مزیت مکانیکی سطح شیب دار چقدر است؟

وزن وزنه چقدر است؟ج
برابر30در مثلث قائم الزاویه ضلع مقابل به زوایه: راهنماییدر شکل مقابل نیروي مقاوم چند نیوتن است؟ -11 تصف وتر استدرجه

زیر -12 mاگردر شکل m m 1 2 xو 3 x3 آورید؟x1باشد، آنگاه در وضعیت تعادل مقدار 22 را به دست
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.حسا کنیددر حالت تعادل ، مزیت مکانیکی قرقره را مرکب زیر ، طنا متصل به قرقره متحرك استدر قرقر-9
جابجا کردن آن نیاز است؟100اگر جرم وزنه برابر  کیلوگرم باشد، چه نیروي محرکی برابر

حسا کنید؟متر باشد، کار نیروي مقاوم و کار نیروي محرك را 3اگر ارتفاع دیوار 
dRبازوي مقاوم dEبازوي محرك Rنیروي مقاوم    Eنیروي محرك 

اصطکاكدر شکل زیر براي باالبردن وزنه روي سطح شیبدار-10 محرك الزم است120بدون نیروي .نیوتن
رسد، نیروي محرك چند ژول کار انجام می دهد؟الف هنگامی که جسم به باالي سطح شیبدار می

مزیت مکانیکی سطح شیب دار چقدر است؟

وزن وزنه چقدر است؟ج
برابر30در مثلث قائم الزاویه ضلع مقابل به زوایه:راهنماییدر شکل مقابل نیروي مقاوم چند نیوتن است؟ -11 تصف وتر استدرجه

mاگر در شکل زیر -12 m m 1 2 xو3 x3 آورید؟x1باشد، آنگاه در وضعیت تعادل مقدار22 را به دست M
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