
 

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

علوم تجربینام درس:

 نهمپایه/ رشته:

 تاریخ امتحان:

 زمان شروع:

 دقیقه 60وقت:

بارمکه او باد جان ترا رهنمایبه دانش فزای و به یزدان گرای :  فردوسی بزرگردیف

توان  یدر صورت نبود اصطکاک با آن م یعنیکامل قرقره متحرک ..................  است  یکیمکان تیمز-الف 1
باال برد یوتنی................  ن یرویرابا ن یوتنین  100 وزنه

برابر یك( -بیشتر از یك-است.)کمتر از یك  ……………مزیت مکانیکی سطح شیب دار همیشه -ب
دارد. یتا محور چرخش بستگ رویاثر ن یبه ................................ و فاصله نقطه  رویگشتاور ن یبزرگ -پ
 نامند. یمحرک را .................................. م یروین یمقاوم به اندازه  یروین یادل اهرم ها ، نسبت اندازه عدر حالت ت -ت

1

(است یکلمه اضاف كی.) دیینما لیرا تکم ریز یعلمبا استفاده از کلمات داخل جدول عبارات  2

 محرک بازوی -گاه تکیه – ساده ماشین –مقاوم نیروی         

A-شده است. لیبه نام ................... تشک یساده تر یاز اجزا ینیسخت است. هر ماش اریبس ن،یبدون ماش یتصور زندگ

B-قرار دارد. كیآن،  لهیاهرم، االکلنگ است که در وسط م نیشکل ماش نیتر ساده .................

C-شودیم فیمحرک تعر یرویدرحالت تعادل، به صورت نسبت اندازه..........................به اندازه ن نیماش كی یکیمکان تیمز.

75/0

)...................(دهد .  یم رییتغ روراهمیدارد حتما جهت ن روین شیکه افزا یهراهرم(1 3
)...........................(شود  یدر کار نم ییموجب صرفه جو ینیماش چیه (2
(.....................  ). ابدی یم شیمحرک افزا یروین یاندازه  میکن یاستفاده م بداریاز سطح ش یوقت (3
(..................... ).  میرا باال ببر ینیتر جسم سنگ یطوالن یکم تر ، اما در مسافت یرویبا ن میتوان یم بدارشی سطح کمك به (4

1

بماند ؟ باشد تا اهرم در حالت تعادل باقی وتنیچند ن Fی رویباشد ، مقدار ن وتنین 25  (مقاوم یروین)در شکل مقابل اگر وزن جسم  الف( 4

1)25                 2)100                      3)200                       4)50

است؟ وتنینمقاوم چند یرویالزم است. وزن ن روین وتنین 24بدون اصطکاک، در شکل مقابل  بداریسطح ش یاز رو یباال بردن جسم یبراب(
 وتنین 30                     وتنین 54                    وتنین 36                        وتنین 48

 زسر مشابه است ؟ یها نیاز ماش كیدست انسان با کدام  پ(
ریگ خی(4                        فرغون (3                   االکلنگ (2                    قرقره متحرک (1

کدام ماشین زیر اثر نیروی ما را افزایش می دهد ؟ت(
 1)                                  2)  3)  4)

1

را نشان می دهد ؟ یشکل مقابل چه نوع قرقره ا (الف  5
.دیمکانیکی قرقره را به دست آور تیمز( ب

محرک چقدر یباال بکشیم ،کار نیرومتر به طرف  3در شکل مقابل اگر طناب را ( ج
 (از اصطکاک صرف نظر شود )شود؟  می

75/0

 میوارد کن )2 ای 1(دست را در کدام نقطه  یروین ر،یدر شکل ز 6

چرا؟شود؟ شتریب یاز حالت کنون رویتا گشتاور ن

75/0
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 (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  7
 

 
 
 

 

75/0 

 آجر  یمقدار متریسانت 150به طول  یقصد دارد به کمك فرغون یکارگر 8
 وزن آجرها یروینقطه اثر ن ی فاصله جا کند اگر را جابه وتنین300به وزن 

 دیبا ییرویباشد کارگر حداقل با چه ن متریسانت 50(فرغون یجلو)گاه هیتا تک 
 را بلند کند؟ فرغون

 
 
 

75/0 

 250 یرویاست.اگر طناب با ن وتنین 500در قرقره روبرو، وزن جسم  9
 . دیقرقره را محاسبه کن یکیمکان تیشود ،مز دهیکش وتنین
 (نظر شود. صرف از اصطکاک)

 
 
 

1 

 ها مشخص شده است. از چرخدنده یکی. جهت چرخش شودیم دهیمتفاوت د یها دو چرخدنده با تعداد دنده ریدر شکل ز 10
 . دیشکل نشان ده یرو چرخد؟یم یدوم در چه جهت ۀچرخ دند الف

 
 .دیده حیخود را توض لیدل چرخد؟ی کدام چرخ دنده تندتر م ب
 
 
 

1 

 وارد شود .  روین وتونین 200 دیشکستن گردو بطور متوسط به آن با یبرا 11
 حداقل لهیوس نیدهد . با استفاده از ا یگردوشکن را نشان م كی ریشکل ز

 ؟ دیشکستن گردو الزم است را محاسبه کن یکه برا ییروین
 
 

1 

 ؟ دیمشخص کن ریز یساده  یها نیمحرک را در هر کدام از ماش یرویمقاوم و ن یرویمحل ن-الف 12
 
 
 
 
 
 
 
 :دیسیرا بنو ریز یساده  یها نیاز ماش كینام هر  -ب
 
 
 
 
 
 ...........................(ج                                                 ...................... (ب                                             ............................ (الف  
 

1 
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 جمالت زیر را با کلمات داخل پرانتز کامل کنید . 13

 ) تر سخت – تر راحت (  است ................................ آن توسط پیچ کردن باز ، باشد بلندتر آچار ی دسته قدر هر1-

 ) یک از بیشتر – یک (  است ......................... برابر همیشه ثابت قرقره مکانیکی مزیت 2-

 ) مکانیکی مزیت – نیرو گشتاور ( گویند می ............................ را ها ماشبن در محرک نیروی به مقاوم نیروی نسبت 3-

 ) شیبدار سطح – اهرم – قرقره (  است .......................... ی ساده های ماشین نوع از شهرداری رفتگران فراشی جاروی 4-

 

1 

 ؟ کنید تبدیل علمی متن درست یك به پرانتز داخل نادرست های کلمه حذف با را زیر متن و کنید دقت مقابل شکل به 14

 
  کند می کمک ما به که است ساده ماشین یک شیبدار سطح "

  ) کوتاهتر – تر طوالنی ( درمسافتی ، ) کمتر – بیشتر ( نیرویی با تا

 علت همین به . دهیم حرکت باال سمت به را سنگین جسم

 " . است یک از ) بیشتر – کمتر ( شیبدار سطح مکانیکی مزیت
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 کنید؟ محاسبه را شیبدار سطح مکانیکی مزیت مقابل شکل به توجه با 15
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  : دیپاسخ ده ریمقابل به سواالت ز یباتوجه به شکل ها 16
 ؟ دیسیرا بنو(ب)نام قرقره (الف

 
 ؟ دیسیرا بنو(الف )کاربرد قرقره  كی (ب
 
 است ؟ شتریکدام قرقره ب یکیمکان تیمز(ج

 

75/0 

  ندیگاه بنش هیاز تک یدر االکلنگ مقابل پسر در چه فاصله ا 17
 ؟ دیتا االکلنگ به حالت تعادل درآ
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 تاور حاصل از نیروی دست شخص شدرشکل مقابل گ 18
 را حساب کنید . )ذکر فرمول الزامی است (

 

 

 

 

5/0 

 

 
 : بیابی ز هر دانشی رامشی                         بیاموز و بشنو ز هر دانشی             فردوسی بزرگ 

 بارم            همه دانش و داد دادن بسیچ                   ز خورد و ز بخشش میاسای هیچ                               
15 
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  &&&&&& پاسخنامه   ######                    

  مزیت مکانیکی -ت   بزرگی نیرو         -پ  بیشترازیك            -نیوتن                ب 50 – 2 -الف 1

2 A-                    ماشین سادهB-                  تکیه گاهC- نیروی مقاوم  

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

  2 -اهرم نوع سوم                   ت 4-پ                       48-ب                       4-الف 4

  X  3  75=    225ژول   -ج                150  ÷    75=   2 -ب      قرقره متحرک    -الف 5

  هرچه فاصله ی نیرو تا نقطه ی چرخش بیشتر شود ، بزرگی گشتاور نیرو بیشتر می شود .  -    2نقطه ی  6

       در حالت تعادل ، گشتاور ساعتگرد با گشتاور پاد ساعتگرد برابر است          X  20 4/0=   8  نیوتن متر 7

8    N 100 =F1                            150  X     F1    =  50   X   300       

9         2  =250  ÷  500         =E  ÷   R     =A    انیکی مزیت مک  

  دور چرخ دنده با تعداد دنده رابطه ی عکس دارد تعداد  –کوچکتر  -ساعتگرد              ب -الف 10

11 N  50   =F                24  X  F    =6  X  300  

12 

 نیروی مقاوم       یروی محرک  ن               نیروی محرک                   -الف 
                                                                                           

 
 نیروی مقاوم                    

 
 
 و محور                       ج: چرخ دنده  الف: سطح شیبدار                     ب: چرخ          -ب

 

  اهرم -4مزیت مکانیکی                        -3یك                        -2 راحت تر                     -1 13

  بیشتر -تر  طوالنی  –کمتر  14

  نیروی مقاوم  =  مزیت مکانیکی  ÷=    نیروی محرک      1500    ÷   500=   3   15

  قرقره ی  ب   -باال بردن پرچم                 ج -متحرک                  ب -الف 16

17  5/1  =300   ÷  450    =d                  d  x 300    =5/0  x 900  

  نیرو = گشتاور نیرو  xفاصله تا محور چرخش             =  گشتاور نیرو    x  40   1/0=     4نیوتن متر     18
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