
 

 

 بارم متن سئوال ردیف

  جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید. 1

 هرچه از باالی دیوار سد به پایه ی آن نزدیک تر شویم ضخامت دیواره ................................ می یابد.-1

 ................................ می شود.هر چه شناگر به کف استخر نزدیک تر می شود، فشار وارد بر آن -2

 فشار مایعات در نقاط ...................... یکسان است.-3

 ........... بررسی می شود.و  .............. ،ورودی ماشین ها بر اساس نیرو، توان -4

 یکای گشتاور نیرو ............................ است.-5
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 درست یا نادرست بودن هریک از عبارت های زیر را با ذکر دلیل بیان کنید.  2

 فشار یک نیوتن بر متر مربع از فشار یک پاسکال بیشتر است. -1

 نیرویی که ما وارد می کنیم تا جسم را حرکت دهیم نیروی مقاوم نام دارد.-2

 همیشه گشتاور نیروهای چرخشی اهرم ها در یک جهت است.-3

وی یخ باید سینه خیز به او نزدیک نجات شخصی که در دریاچه ی یخ گیر افتاده است به جای راه رفتن ربرای -4

 شویم.

 فشار مایعات به سطح قاعده ی مایع بستگی دارد.-5
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  در پرسش های زیر گزینه ی درست را انتخاب کنید. 3

 نیروی ورودی برای کار یک مداد تراش کدام است.-1

 که ما به مداد وارد می کنیم                         ب( تراشیده شدن مدادالف( نیرویی 

 ج( نیرویی که مداد تراش به مداد وارد می کند                  د( نیرویی که تیغ مداد تراش به دست ما وارد می کند

 

 .. می نامند.فاصله ی نقطه اثر نیروی مقاوم تا تکیه گاه را .............................-2

 الف( بازوی محرک               ب( نیروی محرک              ج( بازوی مقاوم               د( نیروی مقاوم

 

 نیوتنی را بلند کند، مزیت مکانیکی ماشین چقدر است. 15نیوتن وزنه ی  33اگر ماشینی با نیروی -3

 453د(                             2ج(                             5/3ب(                            45الف( 

 

 نیوتن بر مترمربع فشار وارد می کند. مساحت این سطح چقدر است. 13کیلوگرم روی سطحی  2جسمی به جرم -4

 متر مربع 2مترمربع               د(  23مترمربع               ج(  53مترمربع                ب(  15الف( 
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  کلمات و اصطالحات زیر را تعریف کنید. 4

 الف( گشتاور نیرو

 فشارب( 

1 
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 سطح آزاد مایع و نقاط هم تراز را با رسم شکل توضیح دهید.

 چقدر باشد تا اهرم در حالت تعادل قرار گیرد. 1Fدر شکل زیر، 
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 روی سطح زمین قرار دارد. بیشترین و کمترین فشاری را بدست 1m×5m×9mگرم و ابعاد  453333جعبه ای به جرم  7

 ح زیرین خود وارد می کند. آورید که این جعبه به سط

2 

 در هر یک از موارد زیر علت را بیان کنید. 8

 الف(برای جلوگیری از آسیب مبل به فرش، زیر پایه های آن را پالستیک های دایره ای شکل قرار می دهند؟

 هرچه تیزتر باشد، راحت تر گوشت را می برد؟ب(چاقو 

 پ(یک پونز به راحتی و با فشار دست در یک دیوار گچی فرو می رود اما یک میخ به راحتی در آن فرو نمی رود؟
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 الف(اهرم نوع دوم را تعریف کرده؟ 9

 ب(شکل آن را رسم کنید؟

 پ(مزیت مکانیکی آن را بدست آورید؟

 بنویسید؟برای آن دو مثال ت(

2 

 1 اصل پاسکال را تعریف کنید؟ 13

 چند سانتی متر است؟ AOسانتی متر در حال تعادل است. در این صورت  23به طول  ABدر شکل زیر، میله ی سبک  11
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 در شکل زیر، مزیت مکانیکی اهرم چقدر است؟ 12
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 است و مزیت مکانیکی آن چقدر است؟در هر کدام از موارد زیر مشخص کنید که اهرم نوع چندم  13

 الف(انبر یخ

 ب(االکلنگ

 پ(فندوق شکن
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دیموفق باش  
  

 


