
سواالت ماشین ها:7فصل|نهمعلومنمونه
ونام خانوادگی :نام

:کالس
:آموزشگاه

سوال نهم:طراح علوم گروه
:نوع آزمون

:زمان آزمون

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

االکلنگ) دانبر)جقیچی)بفرغون)الف
ک-2 یکدر ماشیندام مهره و چرخ دنده به کار رفتهاز و پیچ محور، و اهرم، چرخ سادة هاي ماشین همۀ زیر پیچیدة ؟استهاي

برقی)جدوچرخه)بفرغون)الف در بازکن)دباالبر
می-3 نامیده نیرو چه یک ؟شوداثر چرخانندگی

مکانیکی)جبازده)بکار)الف گشتاور نیرو)دمزیت
دارد-4 قرار گاه و تکیه مقاوم نیروي بین محرك نیروي زیر، هاي اهرم از یک کدام ؟در

)د)ج)ب)الف

مقاوم-5 نیروي زیر شکل است36در اهرم در حال تعادل باشد؟ .نیوتن باشد تا نیوتن محرك چند نیروي مقدار
14/5)الف
4)ب
6)ج
52/2)د

نیست؟-6 مؤثر آن مکانیکی مزیت مقدار در زیر عامل کدام شیبدار سطح یک در
شیبدار)الف سطح شیب)بپهناي ي شیبدار)جزاویه سطح ارتفاع سطح شیبدار)دطول

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

زیر چرخ-8 شکل سرعتAدندةدر است60با حال چرخش در دقیقه در دنده 60داراي Bدندة چرخدنده، 20داراي Aدندة چرخاگر.دور
باشند10دارايCدندةچرخو دندة.دنده میCوBچرخ سرعتی چرخند؟با چه
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:آموزشگاه

گروه علوم نهم:طراح سوال
آزمون :نوع

آزمون :زمان

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

االکلنگ)دانبر) جقیچی)بفرغون)الف
ک-2 یکدر ماشیندام رفتهاز کار به دنده و چرخ پیچیدة زیر همۀ ماشین هاي سادة اهرم، چرخ و محور، پیچ و مهره ؟استهاي

بازکن)دباالبر برقی)جدوچرخه)بفرغون)الف در
نامیده می-3 نیرو چه یک ؟شوداثر چرخانندگی

نیرو)دمزیت مکانیکی)جبازده)بکار)الف گشتاور
نیروي محرك بین نیروي مقاوم و تکیه گاه قرار دارد-4 زیر، هاي اهرم از یک کدام ؟در

)د)ج)ب)الف

مقاوم-5 نیروي زیر شکل باشد؟. نیوتن است36در حال تعادل مقدار نیروي محرك چند نیوتن باشد تا اهرم در
14/5)الف
4)ب
6)ج
52/2)د

عامل زیر در مقدار مزیت مکانیکی آن مؤثر نیست؟-6 کدام شیبدار سطح یک در
شیبدار)الف سطح شیبدار) دطول سطح شیبدار) جزاویه ي شیب) بپهناي سطح ارتفاع

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

زیر چرخ-8 شکل سرعت Aدندةدر دنده60دارايBدندةچرخدنده،20دارايAدندة چرخاگر. دور در دقیقه در حال چرخش است60با
باشند10دارايCدندةچرخو چرخند؟با چه سرعتی میCو Bچرخ دندة . دنده
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سوال نهم:طراح علوم گروه
آزمون :نوع

آزمون :زمان

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

االکلنگ)دانبر)جقیچی) بفرغون) الف
رفتهاز ماشیندام یک در ک- 2 کار به دنده و چرخ مهره و پیچ محور، و اهرم، چرخ سادة هاي ماشین همۀ زیر ؟استهاي پیچیدة

برقی)جدوچرخه)بفرغون)الف بازکن)دباالبر در
می- 3 ؟شوداثر چرخانندگی یک نیرو چه نامیده

مکانیکی)جبازده)بکار)الف نیرو)دمزیت گشتاور
دارد- 4 قرار گاه و تکیه مقاوم نیروي بین محرك ؟در کدام یک از اهرم هاي زیر، نیروي

)د)ج)ب)الف

است36در شکل زیر نیروي مقاوم - 5 باشد؟.نیوتن حال تعادل در اهرم باشد تا نیوتن محرك چند نیروي مقدار
14/5) الف
4)ب
6)ج
52/2)د

نیست؟-6 مؤثر آن مکانیکی مزیت مقدار در در یک سطح شیبدار کدام عامل زیر
شیب) بپهناي سطح شیبدار) الف ي شیبدار)جزاویه سطح شیبدار)دطول سطح ارتفاع

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

است60با سرعتAدندة در شکل زیر چرخ- 8 حال چرخش در دقیقه در دنده60دارايBدندةچرخدنده،20دارايAدندةچرخاگر.دور
دندة. دنده باشند10داراي Cدندة چرخو  میCوBچرخ سرعتی چرخند؟با چه
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قرقر-9 استةدر متحرك قرقره به متصل طناب ، زیر رامرکب قرقره مکانیکی مزیت .حساب کنیددر حالت تعادل ،
برابر وزنه جرم است؟100اگر نیاز آن کردن برابر جابجا محرکی نیروي باشد، چه کیلوگرم

دیوار ارتفاع را3اگر محرك نیروي کار و مقاوم نیروي کار باشد، کنید؟متر حساب
محرك مقاوم)E(نیروي محرك)R(نیروي مقاوم)dE(بازوي )dR(بازوي

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

است؟)ب چقدر دار شیب سطح مکانیکی مزیت

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

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

دیوار ارتفاع نیروي مقاوم و کار نیروي محرك را 3اگر کار باشد، حساب کنید؟متر
محرك مقاوم)E(نیروي )dR(بازوي مقاوم )  dE(بازوي محرك )   R(نیروي

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

دار چقدر است؟)ب شیب سطح مکانیکی مزیت

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

زیر-12 شکل mاگردر m m 1 2 xو 3 x3 آورید؟x1باشد، آنگاه در وضعیت تعادل مقدار 22 دست به را

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

:کالس
:آموزشگاه

سوال نهم:طراح علوم گروه
آزمون :نوع

آزمون :زمان

استةدر قرقر- 9 متحرك قرقره به رامرکب زیر ، طناب متصل قرقره مکانیکی مزیت کنیددر حالت تعادل، .حساب
است؟100اگر جرم وزنه برابر  نیاز آن کردن برابر جابجا محرکی نیروي کیلوگرم باشد، چه

را3اگر ارتفاع دیوار  محرك نیروي کار و مقاوم کنید؟متر باشد، کار نیروي حساب
محرك)R(نیروي مقاوم )   E(نیروي محرك  مقاوم)dE(بازوي )dR(بازوي

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

است؟) ب مزیت مکانیکی سطح شیب دار چقدر

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

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

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



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

کالس:
آموزشگاه:

گروه علوم نهمطراح سوال:
نوع آزمون:

زمان آزمون:

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

االکلنگد) انبرج) قیچیب) فرغونالف) 
.در مکانی بین تکیه گاه و محل اعمال نیرو قرار دارداردر فرغون ب

؟به کار رفته استهاي پیچیدة زیر همۀ ماشین هاي سادة اهرم، چرخ و محور، پیچ و مهره و چرخ دنده از ماشیندام یک در ک- 2
در بازکند)باالبر برقیج)دوچرخهب)فرغونالف)

در باالبر اهرم وجود ندارد و دربازکن فقط اهرم است.در فرغون فقط اهرم و چرخ و محور استفاده شده است.
؟شوداثر چرخانندگی یک نیرو چه نامیده می- 3

گشتاور نیرود)مزیت مکانیکیج)بازدهب)کارالف)
اثر چرخانندگی یک نیرو را گشتاور نیرو می نامند.

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

د)ج)ب)الف)

ساعد، در نقش نیروي محرك و وزنه داخل دست در نقش نیروي مقاوم است.تکیه گاه است و نیروي عضالنی در نقشآرنج
نیوتن است. مقدار نیروي محرك چند نیوتن باشد تا اهرم در حال تعادل باشد؟ 36در شکل زیر نیروي مقاوم - 5

14/5الف) 
4ب)
6ج)
52/2د)

؛داریمبا هم برابر باشند. بنابراینگشتاور نیروهاتعادل اهرم بایدبراي
R

E R
E

R dE d R d E N
d
 

      
36 10 660

در یک سطح شیبدار کدام عامل زیر در مقدار مزیت مکانیکی آن مؤثر نیست؟ -6
د) ارتفاع سطح شیبدارج) طول سطح شیبدارب) زاویه ي شیبالف) پهناي سطح شیبدار

دازة طول سطح شیب دار مزیت مکانیکی سطح شیب دار به میزان جابجایی نیروي محرك و نیروي مقاوم وابسته است. نیروي محرك به ان
جابجا می شود و نیروي مقاوم به اندازة ارتفاع سطح شیب دار. زاویۀ شیب نیز روي هر دوي این ها یعنی طول شیب و ارتفاع سطح شیب دار 

اثر می گذارد.
تر باز کرد؟ چرا؟توان آسانکدام حالت، مهره را میدر - 7

کنیم در شکل پایین ها را در دو حالت برابر فرض اگر نیروي دست
شود.تر باز میگشتاور نیرو حول مهره بیشتر است و مهره آسان
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نام ونام خانوادگی:

کالس:
آموزشگاه:

گروه علوم نهمطراح سوال:
نوع آزمون:

زمان آزمون:

دنده 60داراي Bدندة دنده، چرخ20داراي Aدندة دور در دقیقه در حال چرخش است. اگر چرخ60با سرعت Aدندة در شکل زیر چرخ- 8
چرخند؟با چه سرعتی میCو Bدنده باشند. چرخ دندة 10داراي Cدندة و چرخ

1برابر Bاست. پس سرعت چرخ دندة Bنسبت به Aهاي برابر نسبت دندهAدندة به چرخBدندة چرخنسبت سرعت 
Aدندة سرعت چرخ3

است.                   
1 60 203

دندة سرعت چرخشش برابر،Cاست. پس سرعت چرخ دندة Cنسبت به Bهاي برابر نسبت دندهBدندة به چرخCدندة چرخنسبت سرعت 
B                  .است 6 20 120

حساب کنید.در حالت تعادل ، مزیت مکانیکی قرقره را مرکب زیر ، طناب متصل به قرقره متحرك استةدر قرقر- 9
کیلوگرم باشد، چه نیروي محرکی برابر جابجا کردن آن نیاز است؟100اگر جرم وزنه برابر 

متر باشد، کار نیروي مقاوم و کار نیروي محرك را حساب کنید؟3اگر ارتفاع دیوار 
)Rdبازوي مقاوم ()  Ed)   بازوي محرك (R)   نیروي مقاوم (Eنیروي محرك (
Eبرابر با: مزیت مکانیکی

R

dA
d

  5 51
برابر نیروي 5طناب است. پس نیروي محرك باید 5تعداد طناب هایی که نیروي مقاوم را تحمل می کنند، 

مقاوم مسافت طی کند تا وزنه را جابجا کند.
R: وزنهبرابر است با وزن مقاومنیرویی  mg N   100 10 1000

RAاز طرفی مزیت مکانیکی برابر با:  E N
E E

    1000 5 200

EWبرابر است با:   کار نیروي محرك E d J    200 15 3000
EWکار نیروي مقاوم برابر است با:    E d J    1000 10 3000

اندازة کار نیروي مقاوم با اندازة کار نیروي محرك برابر است.در قرقره 
نیوتن نیروي محرك الزم است. 120بدون اصطکاكدر شکل زیر براي باالبردن وزنه روي سطح شیبدار-10

هنگامی که جسم به باالي سطح شیبدار می رسد، نیروي محرك چند ژول کار انجام می دهد؟الف) 
W F d J    120 3 360

ب) مزیت مکانیکی سطح شیب دار چقدر است؟
E

R

dA
d /

  3 50 6
ج) وزن وزنه چقدر است؟

R RA R N
E

    5 600120
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نوع آزمون:

زمان آزمون:

درجه برابر تصف وتر است)30(راهنمایی: در مثلث قائم الزاویه ضلع مقابل به زوایه در شکل مقابل نیروي مقاوم چند نیوتن است؟ -11

هر یک از این ماشین هاي ساده داراي یک مزیت مکانیکی این ماشین، ترکیبی از سه ماشین ساده است: سطح شیب دار، قرقره و اهرم. 
به صورت زیر حساب می شوند.هستند که 

Eمزیت مکانیکی سطح شیب دار:                     

R

R d R
A R E

E d E
      1 1 1
1 1 1

1 1 1

2 2 21
Eمزیت مکانیکی قرقره ثابت:                          

R

R d R
A E R

E d E
      2 2 2
2 2 2

2 2 2

1 11
Eمزیت مکانیکی اهرم:                            

R

R d R
A R E

E d E
      3 3 3

3 3 3
3 3 3

60 6 610
برابر می کند. پس در مجموع نیرو 6برابر شده را تغییر نمی دهد و اهرم نیرو را 2برابر می کند، قرقره نیروي 2بنابراین سطح شیب دار نیرو را 

است (حاصلضرب مزیت مکانیکی ماشین هاي ساده).12برابر می شود. پس مزیت مکانیکی ماشین ترکیبی برابر 12

R RA R N
E

      12 50 12 60050
mاگر در شکل زیر -21 m m 1 2 xو 3 x3 را به دست آورید؟x1باشد، آنگاه در وضعیت تعادل مقدار 22

کنند. در حالت تعادل مجموع گشتاورهاي ساعتگرد با مجموع گشتاور پادساعتگرد ایجاد میm1گشتاور ساعتگرد و وزنۀ m3و m2دو وزنۀ 
شوند.گشتاورهاي پادساعتگرد برابر می

m gx m gx m gx
mgx mgx mgx

mgx
mgx mgx x x

mg

  

  

   

2 2 3 3 1 1

2 2 1

2
2 1 1 2

2
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