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 الف

 جاهای خالی را پر کنید.

 

 ............................... برابر باشند سرعت متوسط و تندی متوسط با هم برابرند.( اگر .......................... و 1

 ضرب ( کنیم. 6/3تقسیم/ در  6/3کافی است عدد مورد نظر را ............................... ) بر  m/sبه  km/h( برای تبدیل 2

 ....................... است.( در یک حرکت معین مقدار مسافت همواره از جابجایی ......3

 ( اگر بردار سرعت و شتاب همجهت باشند آنگاه نوع حرکت ........................ است.4

 ( در حرکت ......................... تندی لحظه ای در همه لحظات ثابت است.5

 ( عقربه خودرو مقدار ............................. را نشان می دهد.6

 نیرو سبب ایجاد ..................... می شود.( 7

 .................... برابر با نیروی گرانشی است که زمین بر جسم وارد می کند.( 8

 ....... نام دارد...وارد می شود .................. آنبه  به صورت عمود از سطح زیر جسم( نیرویی که 9

5 

 ب

 بیان کنید.درستی یا نادرستی عبارات زیر را 

 

 .داردنبه مسیر پیموده شده بستگی  جابجایی( 1

 ( سرعت متوسط همواره مقداری کوچکتر یا مساوی تندی متوسط دارد.2

 .شتاب متر بر مجذور ثانیه یا همان کیلوگرم بر نیوتون می باشد( یکای اصلی 3

 ( اگر نقطه مبدا و مقصد روی هم منطبق باشند جابجایی صفر خواهد بود.4

 جسم با زمین  و نیروی وزن آن بستگی دارد.( نیروی اصطکاک به مساحت سطح تماس 5

 ( اگر به صورت عمودی به جسمی که روی زمین است به سمت پایین نیرو وارد کنیم نیروی عمودی تکیه گاه زیاد می شود.6

3 

 پ

 به سواالت زیر پاسخ کوتاه بدهید.

 را بیان کنید. تندی متوسطسرعت متوسط و  تفاوت  (1
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 نام و نام خانوادگی: ..........................

 نهم مقطع و رشته:

 ...........................................نام پدر: 

 .شماره داوطلب: ..............................

 صفحه 3تعداد صفحه سؤال:

 

 جمهوری اسالمی ایران

 

 سال تحصيلی  نوبت اولترم  پایانآزمون 

 فیزیک نام درس: 

  نام دبیر:

امتحان:  تاریخ

 ساعت امتحان:

 دقیقه 51مدت امتحان : 



 و تند شونده را تعریف کنید. ( حرکت کند شونده2

 

 

 نیرو های متوازن را تعریف و سپس قانون اول نیوتون را بیان کنید.( 3

 

 

 ( قانون سوم نیوتون را تعریف کنید.4

 

 

 کم می شود؟هواپیما  در چه شرایطی سرعت( نیرو های وارد بر یک هواپیما را رسم کنید و بگویید  5

 

 

 ل حرکت یک قایق به کمک پارو زدن و پرتاب یک موشک را بیان کنید و با رسم شکل نیرو ها را رسم کنید.( دلی6

 

 

 .انواع آن را بنویسید ریف کنید وع( نیروی اصطکاک را ت7

 

 

 ت

متر  1211کیلومتر بر ساعت در مسیر شرق در حرکت هستند. اگر فاصله این دو خودرو از هم  72و  54دو خودرو با سرعت های 

 رسند؟ باشد ، این دو خودرو پس از چند دقیقه به یکدیگر می
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 ث

متر بر مجذور  8زمین می شود. اگر بدانیم شتاب حرکت این شهاب  الیه استراتسفر متر بر ثانیه وارد  811یک شهاب با سرعت 

 ثانیه به زمین می رسد ، سرعت برخورد این شهاب با سطح زمین را محاسبه کنید. 51ثانیه است و پس از 
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 نمره 21جمع بارم : 

 ج

نیوتونی در راستای افق و خالف جهت هم وارد می شود. اگر این جعبه در ابتدا ساکن باشد و  21و  51دو نیروی به یک جعبه ( 1

 جرم این جعبه را بدست آورید. سد ، با فرض ثابت بودن نیرو هامتر بر 24ثانیه سرعت آن به  4پس از 

 ( در ابتدا چه میزان و در جهت کدام نیرو باید نیرو وارد می کردیم تا جسم ثابت بماند؟2
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 چ

 ولی جسم حرکت نمی کند.وارد شده است  در راستای افق نیوتون 121 ثابت نیروی کیلوگرم 21با جرم  ( به جسمی1

 و میزان آن را نامم ببرید. چه عاملی باعث این اتفاق شده است؟ نوع

 

 

 

 نیوتون این جسم حرکت کند عامل بازدارنده چگونه تغییر می کند؟ 121( اگر با وارد کردن 2

 

 

 

 

 ( نیروی عمودی سطح را بدست آورید.3
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 3از 3صفحه ی 



 

 Biamoz.com | بیاموز
 بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

 

| جزوه |  پایان ترم | فصل به فصل | نمونه سواالت   | شامل انواع
   و ... | طرح جابر |  طرح درس|  گام به گام  | ویدئوهای آموزشی

 
 

 

 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
 

 اینستاگرام گروه تلگرام کانال تلگرام
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https://biamoz.com/doc/دوره-اول-متوسطه/هشتم-متوسطه/
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