
نام و نام خانوادگی:
   ......................................................

....................:نام آموزشگاه
18تعداد سوال:            3تعداد صفحه: 

باسمه تعالی

اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

معاونت اداره کل و مدیریت آموزش

تربت جامو پرورش شهرستان 

کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

نام درس:علوم تجربی

 پایه/ رشته:نهم

 تاریخ امتحان:

 زمان شروع:

 دقیقه 60وقت:

بارمبا چند نفر یریبگ میاز آنکه تصم شیپ ینفر مشورت کن ول کیبا  یبده یاز آنکه پاسخ شیپ :  کوروش کبیر ردیف

(کیاز  شتریب- کی)برابر .................. است.  شهیقرقره ثابت هم یکیمکان تیمز -الف 1
دارد.  یها به تعداد ................... آن بستگ کارکرد چرخدنده یچگونگ -ب
.ابدی یم ......................محرک  یرویناثر  میکن یدار استفاده م بیاز سطح ش یوقت -پ
.ندیگو یرا .................................. م روین یاثر چرخانندگ -ت

1

نمره( 1از بین مثالهای مقابل   ) 2

چاقو  -فرمان اتومبیل  -چرخ دستی  -بازوی دست  -االکلنگ   
 کدامند؟الف( چرخ محور و اهرم نوع سوم 

 ب( کدام یک مزیت مکانیکی برابر یک دارد؟
ج( کدام یک عالوه بر انتقال نیرو افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو دارد؟

75/0

درستی یا نادرستی جمالت زیر را تعیین کنید . 3
(..................... )کنند .  یما آسانتر م یانجام کار را برا ،ها با کم کردن مقدار کار نیماش -1
(..................... )کند .  یبه ما کمک م یشتریب یروین شیشود ، با افزا ادیقرقره متحرک ز کیاگر شعاع  -2
(..................... )باشد.  یمحرک م یرویمقاوم برابر با اندازه کار ن یرویبا صرفنظر کردن از اصطکاک اندازه کار ن نیماش کیدر  -3
(..................... )را آسان تر باز کرد.  چیپ یتوان مهره  یبا آچار بلند تر م -4

1

آن .................... . یکیمکان تیمز م،یبرابر کن 5را  یاگر قطر قرقره ثابت-الف 4
کند ینم یرییتغ (4              شود ینصف م (3            شود یپنجم برابر م کی(2  شود یبرابر م 5(1

است ؟ ریز لیاز وسا کیشکل مقابل مربوط به کدام -ب
انبردست(د ی         فراش یجارو (ج      ی  فلزبر یچیق (ب ی   چرخ دست(الف

بماند؟ یباشد تا اهرم در حالت تعادل باق وتونیچند ن Fی رویباشد ، مقدار ن وتونین 50 (مقاوم  یروین)در شکل مقابل اگر وزن جسم -پ
50د)    200ج)   100ب)   25الف) 

ساعت بچرخد،  یدور در جهت عقربه ها A 4 شود، اگر چرخ یدر شکل مقابل چهار چرخ دنده مشاهده م-ت

 چرخد؟ یو در کدام جهت م  چند دور B چرخ
پادساعتگرد  - 12(  2    ساعتگرد -12  (1
پادساعتگرد - 24(  4    ساعتگرد  - 24( 3 

1

75/0 (از وزن اهرم صرف نظر شده و اهرم در حالت تعادل قرار دارد )متر است؟  وتنیچند ن F 1 یرویبا توجه به شکل، گشتاور ن  5

75/0است؟ چرا؟ شتریدر کدام شکل ب رویگشتاور ن 6
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به چه مقدار  یوتنین 120بلند کردن وزنه  یبرا ر،یدر قرقره متحرک ز 7

با ذکر دلیل م؟یدار ازین   F1    محرک یروین

75/0

کند . یمنتقل م ونیمقابل به داخل کام بداریسطح ش یاز رو یوتنین 400 یرویرا با ن یوتنین 1200جعبه  یشخص 8
(صرف نظر شود بداریاز اصطکاک سطح ش)

 چقدر است ؟ بداریسطح ش کییمکان تیمز (الف

د؟یمی کن شنهادیرا پ یباال ببرد چه راهکار یکمتر یرویجعبه را با ن نکهیا یبرا(ب

1

محرک  یرویها در شکل مقابل ن رویبا توجه به قانون گشتاور ن 9
باشد تا اهرم تعادل داشته باشد؟ وتنیچند ن

75/0

رهیو، بر کدام قسمت وارد شود تا دست گری. ن دهدیرا نشان م   در ی  رهیشکل روبرو، دستگ 10
.دیاوریب لیپاسخ خود دل یتر بچرخد؟برا راحت

75/0

باشد ، اگر از وزن طناب ، 5قرقره  یکیمکان تیو مز وتونین 2500اگر وزن اسب  11
 ها و اصطکاک صرفنظر شود ، قرقره

است ؟ ازین رویحرکت اسب به سمت باال به چه مقدار ن یبرا دیمحاسبه کن (الف

اسب چقدر خواهد بود ؟ ییشود جابه جا دهیمتر کش 10 شخصاگر طناب توسط  (ب
    5( د                  2( ج                  50( ب                10( الف

1

دهد: یساده را نشان م نیماش یشکل مقابل نوع 12
ست؟یساده چ نیماش نینام ا( الف
آن چند است؟ یکیمکان تیمز (ب

الزم است؟ یمحرک یرویچه ن یوتنین 500باال بردن وزنه  یبرا( ج

1

خواهد به پدرش کمک یخودشان م ینهم است و در ساختن خانه  هیدانش آموز پا یعل 13
 را توسط فرغون جابجا کند. : یلوگرمیک 50 یمانیس یها سهیخواهد ک ی. او مکند
را در کدام قسمت مانیس ی سهیک کیموجود در شکل ، بهتر است  یبا توجه به شماره ها (الف

 را جابه جا کند ؟ بتواند آن یمحرک کمتر یرویقرار دهد تا با ن فرغون
رید.اویب لیپاسخ خود دل یراب 

75/0
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 وزن پسر یرویاز وزن پدر با گشتاور ن یناش یرویگشتاور ن ریدر شکل ز 14
 است ؟ وتونیباشد ، وزن پدر چند ن وتونین 150است . اگر وزن پسر  یمساو

 
 
 

75/0 

 ) ندهید تغییر را جمالت فعل : توجه ( . کنید تصحیح و کرده پیدا را آن . دارد وجود علمی غلط یک زیر عبارات در 15

 نیاز بیشتری محرک نیروی به سنگین جسم کردن جا جابه برای ، باشد بزرگتر محرک بازوی چه هر تعادل حالت در )الف

 .داریم

 طوالنی مسافتی در اما ، کمتر نیروی با تا کند می کمک ما به شیبدار سطح یخچال مانند سنگین وسایل کردن جابجا برای )ب

 . یابد می کاهش مقاوم نیروی ، کنیم می استفاده شیبدار سطح از وقتی و . دهیم باالحرکت سمت به را سنگین جسم تر
 

1 

 اهرم چند است ؟ یکیمکان تیبا توجه به شکل مز 16
 کیبرابر با (ب                        کیبزرگتر از  (الف

 موارد الف و ب(د                         کیکوچکتر از  (ج
 
 

5/0 

17 A-نیرو رانشی اثر – نیرو گشتاور – نیرو گرانشی اثر ( گویند می ................................. یک چرخانندگی اثر به ( 

B کوتاهتر – تر بلند ( .شود می بیشتر نیرو گشتاور ، باشد .............................آن   ی دسته طول چه هر ، پیچ یک محکم ی مهره کردن باز برای ( 
-C کمتر – بیشتر ( .برد باال را سنگینی جسم تر طوالنی مسافتی در اما ...................... نیروی با توان می شیبدار سطح یک کمک به ( 

D- بیشتر – کمتر ( .کند می کمک ما به نیرو افزایش با و است یک از .......................... فرغون مکانیکی مزیت ( 

 

1 

 ؟ دیرا کامل کن ریبا توجه به شکل جدول ز 18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5/0 

 ایرانیان

 همه
 یبه گفتار دانندگان راه جو

 یو به هر کس بگو یبپو یتیگ به                                                              

 یکدالنند

یزدان 

 شناس
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&&&&&& پاسخنامه   ######

گشتاور نیرو -افزایش                   ت -دنده های                پ -برابریک  ب -الف1

2
دستبازوی–فرمان اتومبیل-الف
بازوی دست -االکلنگ  ج -ب

ص-4ص                 -3غ                   -2غ               -1 3

1  -نیوتن                 ت 100ب   -ج  اهرم نوع سوم                   پ -ب  4 -الف4

X  20  4/0=  8نیوتن متر   5

6
 الف (

دارد. یتا محور چرخش بستگ رویو فاصله نقطه اثر ن رویبه اندازه ن رویگشتاور ن یبزرگ رایز

است    2مزیت مکانیکی کامل قرقره متحرک چون  –نیوتن  760

8

مزیت مکانیکی  E  ÷   R   =A=     1200  ÷  400=    3    -الف

 ده کرده تا شیب کمتر شود تخته ی بلندتر ی استفا -ب

9N 100    =F1           2 X  F1    =1  X  200

10 
چون هر چه فاصله ی نیرو تا محور چرخش بیشتر باشد اندازه ی گشتاور نیرو بیشتر شده و دستگیره  -قسمت  ب  

 راحت تر می چرخد

11
 N  500     =5   ÷   2500 -الف
 متر 2ج   -ب

نیوتن 500 -یک               ج -قرقره ثابت      ب -الف12

چون بازوی مقاوم کوچکتر شده ، مزیت مکانیکی بزرگتر و نیروی محرک کمتری الزم است  -یک   قسمت 13

14N 600                     5/0=  وزن پدر   X   W     =2   X    150  

نیروی مقاوم  به  نیروی محرک -بیشتر  به  کمتر                      ب -الف15

چون اندازه ی بازوی محرک بزرگتر از بازوی مقاوم است   -الف 16

17A-                  گشتاور نیروB –  بلندتر                   C –  کمتر                        D- بیشتر

18
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