باسمه تعالی

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

نام آموزشگاه .................... :
تعداد صفحه3 :

ردیف
1

2

3

4

تعداد سوال18:

نام درس:علوم تجربی

اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی

پایه /رشته:نهم

معاونت اداره کل و مدیریت آموزش

تاریخ امتحان:

و پرورش شهرستان تربت جام
کارشناسی سنجش و ارزشیابی تحصیلی

زمان شروع:
وقت 60:دقیقه

پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر
 کوروش کبیر :
الف -مزیت مکانیکی قرقره ثابت همیشه  ..................است( .برابر یک -بیشتر از یک)
ب -چگونگی کارکرد چرخدنده ها به تعداد  ...................آن بستگی دارد.
پ -وقتی از سطح شیب دار استفاده می کنیم اثر نیروی محرک  ......................می یابد.
ت -اثر چرخانندگی نیرو را  ..................................می گویند.
از بین مثالهای مقابل (1نمره)
االکلنگ  -بازوی دست  -چرخ دستی  -فرمان اتومبیل  -چاقو
الف) چرخ محور و اهرم نوع سوم کدامند؟
ب) کدام یک مزیت مکانیکی برابر یک دارد؟
ج) کدام یک عالوه بر انتقال نیرو افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو دارد؟
درستی یا نادرستی جمالت زیر را تعیین کنید .
 -1ماشین ها با کم کردن مقدار کار ،انجام کار را برای ما آسانتر می کنند ) .....................( .
 -2اگر شعاع یک قرقره متحرک زیاد شود  ،با افزایش نیروی بیشتری به ما کمک می کند ) .....................( .
 -3در یک ماشین با صرفنظر کردن از اصطکاک اندازه کار نیروی مقاوم برابر با اندازه کار نیروی محرک می باشد) .....................( .
 -4با آچار بلند تر می توان مهره ی پیچ را آسان تر باز کرد) .....................( .
الف-اگر قطر قرقره ثابتی را  5برابر کنیم ،مزیت مکانیکی آن . ....................
 )4تغییری نمی کند
 )3نصف می شود
)2یک پنجم برابر می شود
 5)1برابر می شود
ب-شکل مقابل مربوط به کدام یک از وسایل زیر است ؟
ج) جاروی فراشی
ب) قیچی فلزبری
الف)چرخ دستی

بارم
1

0/75

1

1

د)انبردست

پ-در شکل مقابل اگر وزن جسم (نیروی مقاوم )  50نیوتون باشد  ،مقدار نیروی  Fچند نیوتون باشد تا اهرم در حالت تعادل باقی بماند؟
د( 50
ج( 200
ب( 100
الف( 25

ت-در شکل مقابل چهار چرخ دنده مشاهده می شود ،اگر چرخ  4 Aدور در جهت عقربه های ساعت بچرخد،
چرخ  Bچند دور و در کدام جهت می چرخد؟
 - 12 )2پادساعتگرد
-12 )1ساعتگرد
 - 24 )4پادساعتگرد
 - 24 )3ساعتگرد

5

با توجه به شکل ،گشتاور نیروی  F 1چند نیوتن متر است؟ ( از وزن اهرم صرف نظر شده و اهرم در حالت تعادل قرار دارد)

0/75

6

گشتاور نیرو در کدام شکل بیشتر است؟ چرا؟

0/75
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7

در قرقره متحرک زیر ،برای بلند کردن وزنه  120نیوتنی به چه مقدار
نیروی محرک  F1نیاز داریم؟ با ذکر دلیل

8

شخصی جعبه  1200نیوتنی را با نیروی  400نیوتنی از روی سطح شیبدار مقابل به داخل کامیون منتقل می کند .
(از اصطکاک سطح شیبدار صرف نظر شود)

0/75

1

الف) مزیت مکانیکی سطح شیبدار چقدر است ؟
ب)برای اینکه جعبه را با نیروی کمتری باال ببرد چه راهکاری را پیشنهاد می کنید؟

9

با توجه به قانون گشتاور نیرو ها در شکل مقابل نیروی محرک
چند نیوتن باشد تا اهرم تعادل داشته باشد؟

0/75

10

شکل روبرو ،دستگیره ی در را نشان میدهد  .نیرو ،بر کدام قسمت وارد شود تا دست گیره
راحت تر بچرخد؟برای پاسخ خود دلیل بیاورید.

0/75

11

اگر وزن اسب  2500نیوتون و مزیت مکانیکی قرقره  5باشد  ،اگر از وزن طناب ،
قرقره ها و اصطکاک صرفنظر شود ،
الف) محاسبه کنید برای حرکت اسب به سمت باال به چه مقدار نیرو نیاز است ؟

1

ب) اگر طناب توسط شخص  10متر کشیده شود جابه جایی اسب چقدر خواهد بود ؟
د) 5
ج) 2
ب) 50
الف) 10
12

شکل مقابل نوعی ماشین ساده را نشان می دهد:
الف) نام این ماشین ساده چیست؟
ب) مزیت مکانیکی آن چند است؟

1

ج) برای باال بردن وزنه  500نیوتنی چه نیروی محرکی الزم است؟
13

علی دانش آموز پایه نهم است و در ساختن خانه ی خودشان می خواهد به پدرش کمک
کند .او می خواهد کیسه های سیمانی  50کیلوگرمی را توسط فرغون جابجا کند: .
الف) با توجه به شماره های موجود در شکل  ،بهتر است یک کیسه ی سیمان را در کدام قسمت
فرغون قرار دهد تا با نیروی محرک کمتری بتواند آن را جابه جا کند ؟
برای پاسخ خود دلیل بیاورید.
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0/75

14

در شکل زیر گشتاور نیروی ناشی از وزن پدر با گشتاور نیروی وزن پسر
مساوی است  .اگر وزن پسر  150نیوتون باشد  ،وزن پدر چند نیوتون است ؟

15

در عبارات زیر یک غلط علمی وجود دارد  .آن را پیدا کرده و تصحیح کنید )  .توجه  :فعل جمالت را تغییر ندهید(
الف (در حالت تعادل هر چه بازوی محرک بزرگتر باشد  ،برای جابه جا کردن جسم سنگین به نیروی محرک بیشتری نیاز
داریم.
ب (برای جابجا کردن وسایل سنگین مانند یخچال سطح شیبدار به ما کمک می کند تا با نیروی کمتر  ،اما در مسافتی طوالنی
تر جسم سنگین را به سمت باالحرکت دهیم  .و وقتی از سطح شیبدار استفاده می کنیم  ،نیروی مقاوم کاهش می یابد.

16

با توجه به شکل مزیت مکانیکی اهرم چند است ؟
ب)برابر با یک
الف) بزرگتر از یک
د)موارد الف و ب
ج) کوچکتر از یک

17

-Aبه اثر چرخانندگی یک  .................................می گویند ) اثر گرانشی نیرو – گشتاور نیرو – اثر رانشی نیرو(
Bبرای باز کردن مهره ی محکم یک پیچ  ،هر چه طول دسته ی آن  .............................باشد  ،گشتاور نیرو بیشتر می شود ) .بلند تر – کوتاهتر(
-Cبه کمک یک سطح شیبدار می توان با نیروی  ......................اما در مسافتی طوالنی تر جسم سنگینی را باال برد ) .بیشتر – کمتر(
 -Dمزیت مکانیکی فرغون  ..........................از یک است و با افزایش نیرو به ما کمک می کند ) .کمتر – بیشتر(

18

با توجه به شکل جدول زیر را کامل کنید ؟

0/75

ایرانیان
همه

1

0/5

1

0/5

یکدالنند

به گفتار دانندگان راه جوی
به گیتی بپوی و به هر کس بگوی
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یزدان
شناس

 ######پاسخنامه &&&&&&
1
2
3

ب -دنده های
الف -برابریک
الف -فرمان اتومبیل – بازوی دست
ج -بازوی دست
ب -االکلنگ
-3ص
 -2غ
- 1غ

-4ص

4

الف4 -

5

نیوتن متر 20 X 0/4 = 8
الف )
زیرا بزرگی گشتاور نیرو به اندازه نیرو و فاصله نقطه اثر نیرو تا محور چرخش بستگی دارد.

7

 60نیوتن – چون مزیت مکانیکی کامل قرقره متحرک  2است

6

ب -ج اهرم نوع سوم

پ -افزایش

ت -گشتاور نیرو

پ -ب  100نیوتن

ت1 -

الف A = R ÷ E = 1200 ÷ 400 = 3 -مزیت مکانیکی
8
9
10
11
12

ب -تخته ی بلندتر ی استفاده کرده تا شیب کمتر شود
200 X 1 = F1 X 2
F1 = 100 N
قسمت ب  -چون هر چه فاصله ی نیرو تا محور چرخش بیشتر باشد اندازه ی گشتاور نیرو بیشتر شده و دستگیره
راحت تر می چرخد
الف2500 ÷ 5 = 500 N -
ب -ج  2متر
ج 500 -نیوتن
الف -قرقره ثابت ب -یک

13

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

14

 = 600 Nوزن پدر

150 X 2 = W X 0/5

15

الف -بیشتر به کمتر

16

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

17

-Aگشتاور نیرو

ب -نیروی مقاوم به نیروی محرک
 – Bبلندتر

 – Cکمتر

 -Dبیشتر

18
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