
ابتدایی در مورد چه موضوعی است؟.درس هشتم علوم پنجم 1

 الف( سطح شیب دار        ب(پیچ              ج(اهرم ها         د(همه موارد
یک ماشین می تواند کدام یک از ویژگی های زیر را همزمان باهم داشته باشد؟.2

تغییر سرعت   د(هیچکدام-روانتقال نیرو      ج(انتقال نی-انتقال نیرو       ب(افزایش نیرو-الف(تغییر جهت نیرو

.))میله ای بلند و محکمی که به جایی تکیه داده است((.تعریف کدام اصطالح است؟3  

الف(سطح شیبدار           ب(گوه             ج(قرقره          د(اهرم

نمی باشد؟.کدام یک از گزینه های زیر جزء ماشین های ساده 4

ب(دوچرخه         ج(اهرم           د(پیچالف(گوه                    

.ماشین ها بر اساس کار به چند دسته تقسیم می شوند؟5  

الف(چهار                ب(پنج                  ج(سه            د(شش

وسیله ای که کار را آسان می کند اما باعث صرفه جویی در کار نمی شود....... نام دارد..6  

ب(ماشین ج(دوچرخه            د(گوه                                    الف(اهرم   

7 .ماشین ها به چند صورت می توانند به ما کمک کنند؟  

الف(انتقال نیرو             ب(تغییر جهت نیرو        ج(افزایش نیرو         د(همه موارد

ند کدام یک از اهرم ها است؟مان االکلنگ. 8

اول،حالت سوم          ب(اهرم نوع دوم       ج(اهرم نوع اول،حالت اول       د(اهرم نوع سومالف(اهرم نوع 

مانند کدام یک از اهرم ها است؟میخ کش .9

 الف(اهرم نوع اول،حالت دوم          ب(اهرم نوع سوم        ج(اهرم نوع اول،حالت سوم     د(اهرم نوع دوم
،مانند کدام یک از اهرم ها کار می کنید؟خود می ایستید زمانی که روی انگشتان پای.11

 الف(اهرم نوع دوم           ب(اهرم نوع اول،حالت اول          ج(اهرم نوع اول،حالت دوم     د(اهرم نوع سوم
مانند کدام یک از اهرم است؟ ساطورحرکت .11

(اهرم نوع سوم         د(اهرم نوع اول،حالت دومالف(اهرم نوع دوم          ب(اهرم نوع اول،حالت سوم        ج  باشد:

 12.اگر فاصله تکیه گاه تا نیروی محرک از فاصله تکیه گاه تا جسم بیشتر

 الف(موجبصرفه جویی در میزان مصرف نیروی محرک می شود
 ب(با افزایش نیرو به ما کمک می کند                               

 ج(موجب صرفه جویی در وقت شده است
امکان به نیروی محرک نزدیک می شودد(تکیه گاه تا حد   

13

                          

                            

 بسمه تعالی

 نام و نام خانوادگی:                             آزمون:ارزشیابی از درس هشتم                          درس:علوم

پایه:پنجم                                        آموزشگاه:                        تاریخ:  
    

. اگر بخواهیم سرعت و مسافت اثر نیرو به حداکثر افزایش یابد،باید.    ......................  
  الف(موجبصرفه جویی در میزان مصرف نیروی محرک شویم

 ب(افزایش نیرو به ما کمک دهد

ی شودد(تکیه گاه تا حد امکان به نیروی محرک نزدیک م
 ج(موجبصرفه جویی در وقت شویم

 باعث تغییر جهت نیرو می شود که:14
 ج(جسم بین نیرو و تکیه گاه باشد

ب(نیرو بین جسم وتکیه گاه باشد
الف(تکیه گاه بین جسم و نیرو باشد 

 د(همه موارد

.زمانی اهرم



محرک است: . در این نوع اهرم،جسم بین تکیه گاه و نیروی15

 الف(اهرم نوع سوم           ب(اهرم نوع اول،حالت اول           ج(اهرم نوع دوم           د(اهرم نوع اول
.کدام دو اهرم از نظر فاصله قسمت های اصلی باهم همخوانی دارند؟16  

ج(اهرم نوع اول،حالت  دوم واهرم الف(اهرم نوع دوم و سوم          ب(اهرم نوع اول،حالت سوم و اهرم نوع سوم       
نوع  دوم        د(اهرم نوع اول،حالت اول و اهرم نوع سوم

نمی کنند؟.کدام یک از ماشین های زیر از طریق ) افزایش سرعت و مسافت اثر نیرو( به ما کمک 17

چنگال           ج(راکت تنیس            د(یخ گیرالف(پیچ           ب(

نیرو یعنی: .تغییر جهت18

 الف(جهت نیروی وارد شده را عوض می کند              ب(جهت نیروی وارد شده را می خواهد عوض کند
 ج(جهت نیروی وارد شده را عوض نمی کند                د(جهت نیروی وارد شده را شاید عوض کند

به کدام گزینه است؟. ))منظور تغییر محل وارد شدن نیرو به جسم است((،این جمله مربوط 19

  الف(افزایشسرعت                ب(انتقال نیرو             ج(تغییر جهت نیرو       د(افزایش نیرو
دینام انرژی حرکتی را به انرژی........ تبدیل می کند ؟21  

         الف(الکتریکی     ب(گرمایی            ج(صوتی               د(همه موارد

مت های اصلی اهرم را نام ببرید؟  

.شکل های هر یک از اهرم ها را بکشید.22  
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