


سواالت تشریحی علوم تجربی نهم فصل نهم

قرقره را تعریف کنید. - 1

سطح شیب دار با افزایش مسافت طی شده و  ..................  نیروي مصرفی به ما کمک می کند. - 2

هیچ ماشینی نمی تواند هم زمان  .................. و  .................. و  .................. داشته باشد. - 3

یکاي گشتاور نیرو،  ..................  است. - 4

مزیت مکانیکی واقعی (عملی) را توضیح دهید. - 5

مزیت مکانیکی کامل (ایده آل) را توضیح دهید. - 6

مزیت مکانیکی را توضیح دهید. - 7

ضریب سرعت را بیان کنید. - 8

انواع اهرم را بیان کنید و توضیح دهید. - 9

اهرم چیست؟ - 10

هرگاه در ماشینی، بازوي محرك بزرگتر از بازوي مقاوم باشد (  ) چه اتفاقی خواهد افتاد؟ - 11>LE LR

اصطالح زیر را تعریف کنید.  - 12
جابه جایی نیروي مقاوم:

اصطالح زیر را تعریف کنید.  - 13
بازوي مقاوم:

اصطالح زیر را تعریف کنید.  - 14
نیروي مقاوم:

اصطالح زیر را تعریف کنید.  - 15
نیروي محرك:

ماشین هاي پیچیده را توضیح دهید و مثال بزنید. - 16

ماشین هاي مرکب را توضیح دهید و مثال بزنید. - 17

ماشین هاي ساده را توضیح دهید. - 18

ماشین را تعریف کنید. - 19

اصطالح زیر را تعریف کنید.  - 20
جابه جایی نیروي محرك:

اصطالح زیر را تعریف کنید.  - 21
بازوي محرك:

ماشین ها چند دسته هستند؟ نام ببرید. - 22

اگر مقدار مزیت مکانیکی یک ماشین ساده  باشد، با به کار بردن نیروي  نیوتونی، وزنۀ چند نیوتونی را می توان جابه جا کرد؟ - 23351

حسن  و علی  وزن دارند و در روي االکلنگی که  متر طول دارد، نشسته اند. با ثابت بودن مکان حسن در یک انتهاي االکلنگ، علی - 24
کجا بنشیند تا آن دو در تعادل باشند؟
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در شکل مقابل اگر طناب را یک متر پایین بیاوریم، وزنۀ  چند متر جابه جا می شود؟ - 25

الف)  متر 

ب)  متر 

پ)  متر 

ت)  متر
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مزیت مکانیکی یک ماشین ساده برابر  است. کدام گزینه در مورد این ماشین درست است؟ - 26
الف) فقط موجب افزایش مقدار نیرو می شود.  

ب) فقط موجب تغییر جهت نیرو می شود. 
پ) فقط موجب افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو می شود. 

ت) نمی تواند موجب افزایش مسافت و سرعت اثر نیرو شود.
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با توجه به شکل مقابل مزیت مکانیکی سطح شیبدار را محاسبه کنید؟ - 27
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در شکل روبه رو محاسبه کنید اگر چرخ دنده  یک دور بچرخد، چرخ دنده  چند دور می چرخد؟ - 28BA
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هر یک از شکل هاي زیر به نام مرتبط خود وصل کنید. - 29

ب الف 
قرقره 

سطح شیب دار

چرخ و محور  

اهرم 
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□□

: نیروي مقاوم)  : نیروي محرك و چرخ دستی شبیه کدام یک از اهرم هاي زیر عمل می کند. ( - 30

الف) ب)

پ) ت)

چرا در مناطق کوهستانی، قسمتی از جاده ها را به صورت پیچ هاي شیبدار می سازند؟ - 31

نشان دهید در اهرم ها و در شرایط تعادل، مزیت مکانیکی از رابطۀ زیر به دست می آید.  - 32

مزیت مکانیکی = → 2 = → = = 75N
بازوی محرک
بازوی مقاوم
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چرا در مناطق کوهستانی، قسمتی از جاده ها را به صورت پیچ هاي شیبدار می سازند؟ - 33
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با توجه به تعریف مزیت مکانیکی،جدول زیر را دربارة مزیت مکانیکی ماشین هاي شکل زیر، کامل کنید.  - 34

پپ الف 

اندازة نیروي متحرك

 ..................  اندازه نیروي مقاوم

 ..................   ..................  مزیت مکانیکی
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- 35
.به کمک یک قرقرة ثابت، یک قرقرة متحرك، یک وزنۀ معین و یک نیروسنج دربارة مزیت مکانیکی قرقره هاي ثابت و متحرك شکل زیر تحقیق کنید

- اهرم ها در بسیاري از ماشین هاي معمولی، دیده  می شوند. اهرم ها را می توان بر حسب محل قرار گرفتن تکیه گاه، نیروي محرك و نیروي مقاوم را 36
بررسی کرد. در هر یک از شکل هاي زیر تکیه گاه محل وارد کردن نیروي محرك و نیروي مقاوم را نشان دهید. از وزن اهرم ها صرف نظر می شود. 
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هدف: بررسی عوامل مؤثر بر گشتاور نیرو  - 37
 وسایل و مواد الزم: حلقه، تعدادي وزنۀ کوچک شکاف دار، خط کش، وزنه گیر 

روش اجرا:  - خط کش را درون حلقه قرار دهید و وزنه گیر را آویزان کنید. 

 - انتهاي خط کش را با دست خود بگیرید و به صورت افقی نگه دارید. 

 - در وزنه گیر، وزنه قرار دهید و به تدریج وزنه ها را زیاد کنید. 

 - اکنون وزنه ها را ثابت نگه دارید و فاصلۀ حلقۀ فلزي تا دستتان را کم و زیاد کنید. 
از این آزمایش چه نتیجه اي می گیرید؟
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شکل زیر تصویر تعدادي از ماشین هایی را که روزانه با آنها سرو کار داریم نشان می دهد. در مورد ورودي و خروجی این ماشین ها در زندگی و تبدیل - 38
انرژي در آنها گفت و گو کنید.

اگر چرخ  به شعاع  سانتی متر سرعتی معادل  دور در ثانیه داشته باشد، چرخ  با شعاع  سانتیمتر چه سرعتی خواهد داشت؟ - 39A1030B60

کدام روش کمکی ماشین هاي ساده در قرقره ها وجود ندارد؟ - 40

ماشین هاي پیچیده به چند روش به ما کمک می کنند؟ توضیح دهید. - 41

مزیت مکانیکی شکل هاي زیر را محاسبه کنید. - 42
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شخصی جعبه  نیوتونی را با نیروي  نیوتونی از روي سطح شیبدار مقابل به داخل کامیون منتقل می کند. - 431200400

 براي اینکه جعبه را با نیروي کمتري باال ببرد چه راهکاري را پیشنهاد می کنید؟

مزیت مکانیکی سطح شیبدار چقدر است؟ (از اصطکاك سطح شیبدار صرف نظر شود)

در شکل مقابل: - 44

گشتاور ناشی از کدام نیرو می خواهد اهرم را ساعتگرد بچرخاند؟

در حالت تعادل، به نسبت اندازة نیروي مقاوم به اندازة نیروي محرك چه گفته می شود؟  

⋯ ⋯ =

اندازۀ نیروی مقاوم

اندازۀ نیروی محرک
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در قرقرة مرکب مقابل اگر نیروي محرك  و نیروي مقوم  باشد؛ هرگاه طناب توسط شخصی به اندازة  کشیده شود، مطلوب - 45
است:
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کار نیروي محرك چند ژول می شود؟ (ذکر فرمول ضروري است)

جابه جایی وزنه چقدر خواهد بود؟
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مطابق شکل شخصی وزنۀ  نیوتونی را با نیروي  نیوتون به باالي سطح شیب دار می برد. مزیت مکانیکی این سطح شیب دار را حساب کنید. - 46500250

الف) در شکل زیر مزیت مکانیکی را حساب کنید.  - 47

6kgب) براي جابه جایی جسم با جرم  چه نیرویی الزم است؟

در اهرم مقابل نیروي  چند نیوتون باشد تا تعادل برقرار شود؟ - 48F1

کارگري قصد دارد به کمک فرغونی به طول  سانتی متر مقداري آجر به وزن  نیوتن را جابه جا کند. اگر فاصلۀ نقطه اثر نیروي وزن آجرها تا - 49

تکیه گاه (جلوي فرغون)  سانتی متر باشد، کارگر حداقل با چه نیرویی باید فرغون را بلند کند؟
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F2 =20N

d2=0/2m

F1

d1=0/5m

در شکل زیر،  چقدر باشد تا اهرم در حالت تعادل قرار گیرد؟ - 50F1
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30 N F1

50cm

در شکل زیر اهرم در حال تعادل است و طول اهرم  متر است. مقدار نیروي  را به دست آورید. (نیروي اصطکاك ناچیز فرض شود.) - 512F1

از اهرم  به طول  متر براي جابه جایی سنگی به وزن  استفاده می شود. اگر مزیت مکانیکی اهرم  باشد، نیرو و بازوي محرك اهرم را محاسبه - 52
کنید.
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