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  (2 ) آساى هی شَد کارّا:   9درس  

 . ٍ هثال تسًیذ .  هاشیي سادُ را تعریف کٌیذ  -1

 پیچ – گَُ –سطح شیة دار : هاًٌذ .   ٍسایل سادُ ای  کِ ترای آساى کردى کارّا استفادُ هی شَد را هاشیي سادُ هی گَیٌذ 
  چرخ ٍ هحَر– قرقرُ –

 . چرخ ٍ هحَر  را تعریف کٌیذ -2

 .چرخ ٍ هحَر از یک هیلِ ٍ چرخی کِ تا آى هی چرخذ درست شذُ است ٍ در کل کار ها را راحت تر یا سریع تر اًجام هی دّذ 

 . گَُ را تعریف کٌیذ  -3

 .تِ ٍسایلی کِ یک لثِ ی آى از لثِ ی دیگر ًازک تر است ، گَُ هی گَیٌذ 

  چرا کف آشپسخاًِ ّا ٍ حوام ّا را کوی شیة دار هی سازًذ ؟  -4

 .ترای ایٌکِ آب رٍی سطح شیة دار تِ طرف پاییي حرکت کردُ ٍ آب جوع ًشَد 

تِ ًظر شوا .  پلِ ، هستقین ٍ تذٍى پاگرد ساختِ اًذ 40 طثقِ راُ پلِ ّایی تا 3 در ساختواًی  -5

 هٌْذس طراح ساختواى  تایذ راُ پلِ ّا را چگًَِ طراحی کٌذ کِ تاال رفتي راحت تر شَد ؟

تایذ راُ پلِ را هارپیچی دٍر یک هیلِ قرار دّذ هثل  پلِ ّای فرار در ساختواى ّا یا تعذاد پلِ ّا را تیش تر ٍ ارتفاع پلِ ّا 
 .را کن تر تگیرد ٍ چٌذیي پاگرد  قرار دّذ تا کار راحت تر شَد 

  گَُ ٍ سطح شیة دار چِ تفاٍتی تا ّن دارًذ ؟  -6

گَُ یک سطح شیة دار است تا ایي تفاٍت کِ در سطح شیة دار جسن رٍی آى حرکت هی کٌذ اها گَُ هاشیٌی است کِ رٍی 
سطح شیة دار در جاتِ جایی اجسام تِ ها کوک هی کٌذ اها گَُ در تریذى ، قطعِ قطعِ کردى ٍ کٌَذى . جسن حرکت  هی کٌذ 

 .تِ ها کوک هی کٌذ

  ؟  چِ استفادُ ّایی از چرخ ٍ هحَر در زًذگی اًساى هی شَد  -7

  شیر آب– فرفرُ تازی – ٍردًِ ی خویر –دستگیرُ ی در 

کذام تخش ایي هاشیي چرخ ٍ کذام تخش آى هحَر است ٍ چِ .    ٍردًِ ی خویر ، چرخ ٍ هحَر  است -8

 تا افسایش سرعت کارطَر تِ ها کوک هی کٌذ ؟  

 قرقرُ ّا    در آساًسَرّا از چِ هاشیي ّایی استفادُ شذُ است ؟    -9

 قرقرُ ی جرثقیل–قرقرُ ی هیلِ ی پرچن .    دٍ ٍسیلِ ای کِ تَسط قرقرُ کار هی کٌٌذ را ًام تثریذ  -10

  پیچ  درِتطریِ آب هثل کذام دستِ از هاشیي ّا کار هی کٌذ ؟   -11
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    ترای ّر هاشیي زیر چٌذ ٍسیلِ هثال تسًیذ ؟  -12

 پیچ چرخ ٍ هحَر سطح شیة دار گَُ قرقرُ
 

 –قرقرُ ی پرچن 
 جرثقیل

 
 
 

 ارُ ی –دًذاى سگ 
 رًذُ ی  –ًجاری 

 آشپسخاًِ

راُ پلِ ی –ًردتاى 
ساختواى -اضطراری

 پارکیٌگ طثقاتی–ّا 

 –ٍردًِ ی خویر 
فلکِ –چرخ دٍچرخِ 

فرفرُ ی –ی شیر آب 
 چَتی فرهاى اتَهثیل

 –در تطری ًَشاتِ 
 سرپیچ الهپ

 گَُ هثل لثِ ی تثر تا چِ اتساری هی تَاى تٌِ ی ضخین ٍ هقاٍم درختی را خُرد کرد  ؟ -13

 هتری تاال تثرین؟ آیا ایي کار تا سطح شیة 20 کیلَیی را تا ارتفاع 100  چگًَِ هی تَاًین یک ٍزًِ ی  -14

 دار اهکاى دارد ؟

 تاال تردى اجسام سٌگیي تا یک ارتفاع تلٌذ تیش تر تَسط قرقرُ ّا صَرت هی گیرد ٍ یا سطح شیة دار هارپیچی

 .     هَرد ًیاز تاشذ کوتری  سطح شیة دار تاعث هی شَد کِ ًیرٍی     -15

 .  هی شَد  سخت ترّر چِ ارتفاع سطح شیة دار تیش تر تاشذ کار ها  -  16

 .  استفادُ هی کٌٌذ  گَُ در ارُّ از    -17

 .   هی گَیٌذ پیــــچ  تِ سطح شیة دار هارپیچ  ،   -18

 .  در تاال کشیذى تَر هاّیگیری استفادُ هی شَد   قرقرُ  از    -19

 .  است   گَُ  دًذاى ّای درًذگاى  ًَعی    -20

 سرپیچ الهپ ّا شثیِ کذام هاشیي زیر کار هی کٌذ؟ -21
 فلکِ ی شیر آب(4فرفرُ ی چَتی             (             3در تطری آب   (2هٌگٌِ             (1

 افسایش ًیرٍ در کذام ٍسیلِ تیش تر است ؟- 22
 جارٍی فراشی   (4قرقرُ ی پرچن                 (3پارٍی قایق                   (              2سَزى خیاطی (1

پارٍ ٍ جارٍ  سرعت کار را تیش ترهی کٌذ  ٍقرقرُ  ی پرچن ّن ترای تغییر جْت ًیرٍ است ٍلـــــی سَزى یک گَُ است ٍ ًیرٍ 
 .را تیش تر هی کٌذ

 

 

 

 


