
 اگر سطح جسمی نصف و همزمان نیروی وارد بر آن دو برابر شود  فشار چند برابر می شود؟  (1 

 (تغییری نمی کند4          ( چهار برابر می شود    3                ( دو برابر می شود   2            (نصف می شود      1       

متر مربع باشد وزن آن چند نیوتون  0.2پاسکال به سطح زیرش وارد میکند اگر مساحت کف آن  100جسم مکعبی شکلی فشاری برابر با (2

   50(4                              2000( 3                                     20(2                            2(1         است؟

 .میزان فشار با نیرو نسبت ....................... و با مساحت نسبت ............................. دارد(3

 معکوس-( معکوس4        مستقیم        –( مستقیم 3             مستقیم      -( معکوس2      معکوس        -مستقیم (1

سانتی متر را به صورت های مختلف روی میز قرار می دهیم بیشترین فشاری که می تواند  20در  10در 5نیوتون و ابعاد  20آجری با وزن (4

   10000( 4                            10( 3                             0.4( 2                      4000(1          ایجاد کند چقدر است؟

 وارد می کند؟ سانتی متر مربع از پوست بدن ما چند نیوتون  نیروبر هر  آنگاه اگر فشار هوا صد هزار پاسکال باشد(5

1) 100000                       2 )100                                  3)10                                                4)1000     

 سانتی متر مربع وارد می کند چند پاسکال است؟ 10ده ی عکیلو گرم با مساحت قا 5ی با جرم مقدار فشاری که جسم(6

     1)0.5                                2 )5                                      3 )50                                            4 )50000 

غییری در ابعاد ت چه کنیم برابر 4 را فشار ثابت نیروی این اثر تحت خواهیم می.  شود می وارد  Fبر روی سطح مربع شکلی نیروی عمودی (7

   ( هر ضلع را چهار برابر کنیم2                               ( هر ضلع را دوبرابر کنیم1        این مربع باید ایجاد کنیم؟

 نصف کنیم( هر ضلع را 4                    کنیم یک چهارم برابر ( هر ضلع را 3                                  

متری چند  4متر بر مربع ثانیه باشد آن گاه فشار در کف استخر  10کیلوگرم بر متر مکعب باشد و شتاب جاذبه هم  1000اگر چگالی آب (8

 ؟پاسکال است

1 )4000                      2)250                                  3 )40000                          4 )2500 

 برابر شود . فشار آب وارد بر کف مخزن چند برابر خواهد شد؟ 3یک مخزن آب اگر ارتفاع آب در (9

 بدون دانستن مساحت کف مخزن نمی توان نظری داد.( 4               ( یک سوم3               3( 2           تغییری نمی کند.( 1

اگر مساحت پیستون کیلوگرم است  100جرم روی پیستون بزرگ مقابل باالبر هیدرولیکی  در(10

چند نیوتون   Fتر باشد برای بلند کردن وزنه حداقل نیروی زرگتر ده برابر مساحت پیستون کوچکب

 100( 4                10000( 3              1000( 2           10(1     باید باشد؟

 

 موارد زیر مزیت مکانیکی می تواند کمتر از یک باشد؟ از در کدام یک(11

 (سطح شیب دار4  قرقره ثابت                 (3( قرقره متحرک                2                 اهرم   (1

 ماشین ها همواره موجب ........................... می شوند(12

 شدن کار (آسان4 رو               افزایش نی(3  ه جویی در انرژی           (صرف2 (صرفه جویی در کار            1     

کد برگه :             علوم تجربی پایه نهم                      9 و  8امتحان فصل                               نام و نام خانوادگی:         



 

برابر طول بازوی مقاوم باشد نیروی محرک الزم  4در شکل مقابل اگر طول بازوی محرک (13

 برای برقراری تعادل چند نیوتون است؟

1) 400            2 )25                  3 )250             4) 4000 

نیروی الزم برای برقراری تعادل چند نیوتون  نیوتون باشد  150اگر وزن وزنه آویزان  در شکل مقابل(14

 است؟

1) 450              2 )50                  3 )600                  4 )75  

نیوتونی را از آن  100در سطح شیب دار بدون اصطکاک زیر چند نیوتون نیرو الزم است تا بتوانیم وزنه ( 15

 درجه است( 30)زاویه نشان داده شده باال ببریم؟

1)50             2 )200                    3 )300                     4)100 

دور بچرخد آنگاه چرخدنده کوچکتر در هر ثانیه چند دور 6در شکل مقابل اگر چرخدنده بزرگ تر در هر ثانیه (16

 کوچک تر است(می چرخد؟)تعداد دنده های چرخدنده بزرگ سه برابر تعداد دنده های چرخدنده 

1) 18                      2 )2                     3 )9                           4)3 

چند برابر جرم شماره یک  2م شماره اگر در شکل زیر سیستم در حال تعادل باشد آن گاه جر(17

 (درجه است 30و زاویه مشخص شده  است؟)سطح شیب دار بدون اصطکاک است

 ( چهار برابر 4( نصف            3( دوبرابر              2مساوی اند          (1

 

 کدام یک از ماشین های زیر از جهت نوع اهرم با بقیه متفاوت است؟( 18

 فرغون (4            آال کلنگ            (3قیچی خیاطی                     (2          انبر دست          (1       

چند سانتی متر جابه  قاومسانتی متر جا به جا شود نیروی م 60است نیروی محرک  4در یک ماشین که مزیت مکانیکی آن اگر ( 19

 جا می شود؟

 ( بستگی به نوع ماشین دارد4                            60( 3                       15( 2                  240(1       

 کیلو گرم باشد حداقل چند نیوتون نیرو الزم است تا بتوانیم آن را باال بکشیم؟ 25آویزان شده  در شکل زیر اگر جرم( 20

1) 50                   2 )125                       3 )250                          4 )12.5      


