نام من.......................................... :

باسمه تعالی

الف) صحیح یا غلط
 .1موتور سیکلت ماشین ساده نیست.
 .2با اضافه کردن ارتفاع سطح شیب دار ،میتوان نیروی کمتری به کار برد.
 .3نوک سیم چین نوعی گُوِه محسوب میشود.
 .4شیوهی کار پیچگوشتی شبیه اهرم است.
 .5یک لبهی گوه همیشه نازکتر از لبهی دیگر آن است.
 .6دندان نیش انسان نوعی اهرم است.
 .7گوه شبیه سطح شیب دار است.
 .8تمام گوه ها برای آسان شدن کارها هستند.
 .9با افزایش قطر قرقره میتوانیم کار را سریعتر انجام دهیم.
 .10درب و دهانهی یک بطری آب معدنی مثل پیچ و مهره عمل میکنند.
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ب) کامل کنید.
 .11با استفاده از سطح شیب دار ،نیروی ما برای انجام کار  ..............................مییابد.
 ................................ .12شبیه سطح شیب دار عمل نمیکند.
 .13رکاب دوچرخه نوعی  ......................................به حساب میآید.
 .14قرقرهی  ..........................نیروی ما را افزایش نمیدهد.
 .15هرچه ارتفاع سطح شیب دار بیشتر باشد کار ما  .............................میشود.
 .16کف آشپزخانه و حمام را  ..............................میسازند.
 .17در اره از  ( .................................گوه – سطح شیب دار ) استفاده شده است.
 .18به سطح شیب دار مارپیچ  ..........................میگویند.
 ............................ .19یک گوه است.
 .................................. .20از یک میله و چرخی که با آن میچرخد درست شده است.
ج) انتخاب کنید.
 .21کدام یک از لوازم کار نجار ،گوه است؟
د) هر سه مورد □
ج) تبر □
ب) ارهی چوب بری □
الف) رندهی سطح چوب □
 .22در کدام سطح شیب دار کار ما برای باال بردن یک جسم راحتتر است؟
ب) سطح شیب داری با زاویهی □ 75
الف) سطح شیب داری با زاویهی □ 80
د) سطح شیب داری با زاویهی □ 10
ج) سطح شیب داری با زاویهی □ 20
 .23دندانهای کدام حیوان مثل گوه عمل میکند؟
د) اسب □
ج) خرگوش □
ب) گاو □
الف) شتر □
 .24در کدام گروه از وسایل زیر از گوه استفاده شده است؟
د) مغار – کلنگ  -چاقو □
ج) پیچ – فرغون  -چاقو □
الف) مغار – فرغون  -چاقو □ ب) پیچ – کلنگ  -مغار □
 .25کدام یک ،ماشین ساده به حساب میآید؟
د) چاقو □
ج) اتومبیل □
ب) دوچرخه □
الف) چرخ گوشت □

 .26کدام مورد متفاوت عمل میکند؟
د) در بازکن نوشابه □
ج) قرقره □
ب) میخکش □
الف) االکلنگ □
 .27کدام یک ماشین به حساب نمیآید؟
د) رندهی نجاری □
ج) سوزن □
ب) آینه □
الف) جک اتومبیل □
 .28کدام مورد شبیه به سطح شیب دار عمل میکند؟
د) فرمان اتومبیل □
ج) چرخ چاه □
ب) قرقرهی ساختمان □
الف) دندان □
 .29در کدام وسیلهی زیر ،از گوه استفاده نشده است؟
د) در بطری پالستیکی □
ج) سنجاق □
ب) میخ □
الف) تیغهی قیچی □
د) پاسخ دهید.
 .30تفاوت گوه با سطح شیب دار در چیست؟
 .31چرا از ماشینها برای انجام کارهای خود استفاده میکنیم؟
 .32تفاوت این دو ماشین در چیست؟

 .33برای باال بردن جسم از سطح شیب دار مقابل بهتر است که:
 طول ( الف ب ) را .................... طول ( ب ج ) را ...................... طول ( الف ج ) را .................. زاویهی ( ج ) را ..................... زاویهی ( الف ) را .................. .34استفاده از کدام راه پله آسانتر است؟ چرا؟
.........................................................................................................................

 .35باال رفتن از کدام طرف کوه آسانتر است؟ چرا؟

طراح :مجید برجی

