
 باسمه تعالي

       نام و نام خانوادگی:                           

 

 فیزیکنام درس:

 ساعت امتحان: نهم پایه: :کالسنام  نام پدر:

 دقیقه 30 امتحان: دتم امتحان تاریخ سال تحصیلی  نوبت اول

             نام و نام خانوادگي و امضای مصحح:        جمع نمره با حروف:                                                                                                                  عملي:       -نمره شفاهي نمره کتبي:
 

 نمره سواالت در ... صفحه ردیف
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 برای جاهای خالی کلمات مناسب را انتخاب کنید.

 (یسرعت لحظه ا -)تندی لحظه ایبا نگاه کردن به تندی سنج خودرو می توانیم.................. حرکت را بدانیم. –الف 

 زمین( –)جسم اکنش نیروی وزن جسم به ........... وارد می شود.و -ب

 -وزن-باالبری -)پیشران .... بیشتر از نیروی............ باشد هواپیما اوج می گیرد.یروی ........ندر حرکت هواپیما اگر  -پ

 مقاومت هوا(

بر محیط .)دوبرا............. استبرابرمتر می چرخد. جابجایی متحرک  10متحرکی دو دور حول میدانی به شعاع  –ت 

 صفر(-دایره

1.25 

2 

 گزینه درست را انتخاب کنید.

 یکنواخت روی خط راست تندی متوسط...... در حرکت –الف 

 برابر تندی لحظه ای است. (1

 برابر صفر است. (2

 بزرگتر از تندی لحظه ای است. (3

 کوچکتر از تندی لحظه ای است. (4

 کدام گزینه درست است؟ –ب 

 جرم توپ فوتبال روی کره زمین با جرم آن در مریخ برابر است. (1

 کره ماه یکسان است. وزن توپ والیبال روی کره زمین با وزن آن در (2

 نیروهای کنش و واکنش اثر همدیگر را خنثی می کنند. (3

 جرم آن جسم رابطه مستقیم دارد.مقدار شتاب هر جسم یا  (4

1 

3 

 قانون سوم نیوتن را توضیح دهید.

 

 

 

 

0.75 



 

4 

تاب ش افقی و جسم در راستای نیوتنی وارد می شود 12و  30کیلوگرم مطابق شکل زیر نیروهای  2بر جسمی به جرم 

 می گیرد.

 نیروی عمودی سطح را رسم و مقدار آن را حساب کنید. -الف

 شتاب جسم را محاسبه کنید. -ب
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متر دیگر به سمت شمال حرکت می  3متر به سمت راست و پس از آن  8 سپس متر به سمت شمال 3 ابتدامتحرکی 

دست  به کیلومتر بر ساعتو  متر بر ثانیهتحرک را بر حسب ثانیه باشد، سرعت متوسط م 5کند. اگر زمان کل حرکت 

 آورید.
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6 

نیه می متر بر ثا 65ثانیه سرعت خود را به  15، در مدت متر بر ثانیه در حال حرکت است 20با سرعت که  متحرکی 

 آن را مشخص کنید.نوع این متحرک و  شتابرساند. 
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 موفق و پیروز باشید.

 



 

 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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