
علوم تجربی نهم

نام و نام خانوادگی:

نام آزمون: 20 سوال تشریحی و تستی فصل 8-9

تاریخ آزمون: 1398/12/13

زمان برگزاري: 0 دقیقه

سینا دوره اول

فصل هشتم : فشار

در یک باالبر هیدرولیکی، قطر پیستون کوچک  و قطر پیستون بزرگ  است. اگر به پیستون کوچک نیرویی برابر   1
وارد شود نیروي وارد بر پیستون بزرگ چقدر است؟
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در جک هیدرولیکی اي، شعاع پیستون بزرگ  برابر شعاع پیستون کوچک است. براي بلند کردن وزنه   کیلوگرمی روي پیستون کوچک تر،  2
باید نیروي چند نیوتن به پیستون بزرگ تر وارد کنیم؟
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فصل نهم : ماشین ها

هرگاه در ماشینی، بازوي محرك بزرگتر از بازوي مقاوم باشد (  ) چه اتفاقی خواهد افتاد؟  3>LE LR
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مطابق شکل روبه رو مزیت مکانیکی واقعی و کامل را محاسبه کنید.  4

اگر چرخ  به شعاع  سانتی متر سرعتی معادل  دور در ثانیه داشته باشد، چرخ  با شعاع  سانتیمتر چه سرعتی خواهد داشت؟  5A1030B60

در اهرمی بازوي محرك  برابر بازوي مقاوم آن است با چه نیروي محرکی می توان نیروي مقاوم  نیوتونی را جابه  جا کرد؟  64600
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از سطح شیبداري به طول  متر و ارتفاع  براي باال بردن جعبه اي به وزن  استفاده می شود. نیروي محرك و کار نیروي مقاوم از  7

راست به چپ چند نیوتن و چند ژول خواهد بود؟
82m2000N

4000j − 500N9000j − 1800N4000j − 400N5000j − 500N

چرخ دستی و جاروي فراشی به ترتیب از کدام نوع اهرم می باشند؟  8
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فصل هشتم : فشار

شخصی که جرم بدن او  کیلوگرم است روي سطحی به مساحت  سانتی متر مربع ایستاده است. چه فشاري بر سطح وارد می کند؟  99040

اگر نیروي وارد بر سطح را  برابر و مساحت سطح را نصف کنیم فشار چه تغییري می کند؟  104

1



ابعاد مکعب مستطیل  و  و  سانتی متر و وزن آن  است. اگر این مکعب مستطیل را روي سطح افقی قرار دهیم، نسبت بیش ترین فشار  11
به کم ترین فشار را بدست آورید.

45610N

شخصی به جرم  که روي سطحی به مساحت  قرار گرفته است چه فشاري بر سطح وارد می کند؟  1280kg50cm2

جسمی به جرم  کیلوگرم روي سطحی قرار گرفته و فشار  پاسکال به آن وارد می کند. مساحت سطح تماس جسم با سطح،  کدام است؟ (  13
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در جک هیدرولیکی مقابل، جرم اتومبیل برابر  کیلوگرم است. حداقل نیرویی که به پیستون  وارد می شود چقدر باشد تا دستگاه در  14

حالت تعادل قرار گیرد؟ 
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× سانتی متر در نظر بگیرید نسبت بیشترین فشار به کمترین فشاري که مکعب بر سطح تماسش وارد می کند چقدر × مکعب مستطیلی به ابعاد   15
است؟
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فصل نهم : ماشین ها

مزیت مکانیکی اهرمی  است در این صورت:  16

نیروي مقاوم  برابر نیروي محرك است. کار نیروي محرك  برابر کار نیروي مقاوم است.

نیروي مقاوم  برابر نیروي محرك است. کار نیروي محرك  کار نیروي مقاوم است.
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فصل هشتم : فشار

ب الف
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براي تحمل وزن یک ساختمان، دیوارهاي آن را روي پایه هاي بتونی، می سازند. در شکل زیر، دو نوع پایۀ متفاوت که معماران در این مورد به کار  17
می برند، نشان داد شده است.

الف) اگر سطح کل پایۀ نواري، نصف نصف سطح پایۀ یک پارچه باشد، در این صورت فشاري را که از طرف دیوارهاي ساختمان به هر یک از دو پایه وارد
می شود با هم مقایسه کنید.

ب) براي ساختن ساختمان روي زمین نرم، کدام یک از پایه هاي نشان داده شده، مناسب تر است؟ علت انتخاب خود را توضیح دهید.  
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فصل نهم : ماشین ها
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 18
.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

فصل هشتم : فشار

 

مکعب مستطیلی به جرم  کیلوگرم روي سطح زمین قرار دارد. اگر ابعاد آن  سانتی متر باشد، کمترین فشاري که این  19
مکعب مستطیل می تواند بر روي سطح زمین وارد کند، چند پاسکال می باشد؟

205 × 10 × 20

فصل نهم : ماشین ها

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.)  202F1
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