
 نام خدابه

 نام

:                                یخانوادگ نام

 2تعداد صفحات :                   :  پدر نام

 تاریخ امتحان :        فیزیک نام امتحان :     طراح

 نهم     پایه : دقیقه                                           70گویی:پاسخ مدت زمان 

 تجدید نظر :                 نمره به عدد :                           نمره به حروف :                        امضای دبیر :                     

 بارم  سواالت 

  درستی یا نادرستی عبارارت زیر را مشخص کنید. الف(

 نادرست    درست                       یابد. به سطح کره ماه وزن ماه کاهش می با رفتن از سطح زمین(1

 نادرست           درست                         نیوتن بر کیلوگرم معادل متر بر ثانیه است. (2

 نادرست              درست    ای به مساحت سطح دو جسم بستگی دارد.هقابل مالحظ کاک جنبشی به طورنیروی اصط(3

 نادرست     درست           ها باشد سرعت و شتاب ندارد)تکمیلی(.  xزمان موازی با محور  -اگر نمودار مکان (4

 نادرست               درست         حرک می تواند صفر  باشد.های وارد بر یک جسم متبرآیند نیرو(5
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5/0 
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  با کلمات مناسب پر کنید. جاهای خالی را ب( 

      .................. است.  دهد مصرف متر شمار اتومبیل نشان می عددی که عقربه کیلو(6

 برداری که نقطه شروع حرکت را به نقطه پایان وصل می کند .................. گفته می شود. (به 7

 است...................  عامل به وجود آورنده  نیروی خالص وارد بر یک جسم(8

 ........ یک حرکت با شتاب ثابت است.)تکمیلی( .......... حرکت (9

 .)تکمیلی( نامندمی..................  های مختلف را گویی پدیده پیش(10

 دهد.)تکمیلی( زمان .................. را به ما نشان می-(شیب نمودار سرعت11
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  ج( گزینه صحیح را مشخص کنید. 

 چند متربر مجذورثانیه است.  رسدشتاب متوسط یوزپلنگمی 72      ثانیه ازصفربه2(سرعت یوزپلنگی درمدت12

                                      36د(                           40ج(                                10ب(                                   20الف(
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 کمیت زیر فقط بیان مقدار کافی است؟ (در کدام13

 جایی ج(سرعت                     د(جابه                   الف(شتاب                              ب(تندی       
5 /0 

 (نیروهای کنش و واکنش کدام ویژگی زیر را ندارند؟ 14

 اندازه هستندیکا هستند             د(همجهت هستند           ج(همشوند          ب(همزمان ظاهر می الف(هم 
5 /0 

 راست ،سرعت متوسط.......................(در حرکت یکنواخت روی خط 15

ای است                               ای است                              ب(بزرگتر از سرعت لحظهالف(کوچکتر از سرعت لحظه

 ای است                                          د(برابر صفر است ج(برابر سرعت لحظه 
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 دهد؟)تکمیلی(یک از نمودارهای زیر ،حرکت با شتاب ثابت را نشان می (کدام16
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  د( پاسخ کوتاه دهید. 

  ؟گیردتر ضربه بزنیم پایمان بیشتر درد می پ محکم چه به توهر (چرا17

 ؟ آوریم چه بایدبکنیماگر بخواهیم جسمی را به حرکت در (18

 ( لیی)تکم؟تعناس(کمی سازی به چه م19

 )تکمیلی( ؟کند کدام نیرو است یین میرا تعه کشی برندنیرویی که درمسابقه طناب(20

 شود؟)تکمیلی(ییر شتاب سقوط چترباز می (کدام نیرو باعث تغ21

 (نسبت مجموع طول مسیرهای طی شده بین مبدا و مقصد حرکت به زمان بیانگر کدام کمیت است؟ 22
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 ه( پاسخ تشریحی دهید. 

 نکته: در حل مسایل نوشتن فرمول و واحد الزامی است. 
 

 رسد. متر بر ثانیه می  80ثانیه سرعت آن به   5کند و پس از (متحرکی از حال سکون شروع به حرکت می 23

 یر چقدر است؟ الف(شتاب حرکت متغ

 
 

 )نیروی خالص( را به دست آورید. کیلوگرم باشد برآیند نیروی وارد بر آن  500ب(اگر جرم جسم 
 

 

1 

متر جابجا  20به سمت شرق در حال حرکت است. این اتومبیل در چه مدت زمانی  20(اتومبیلی با سرعت        24

 شود؟ می
 

 

1 

نیوتن   10کاک بین چرخ و زمین طنیوتن و نیروی اص 30(اگر در یک ماشین اسباب بازی نیروی پیش ران موتور 25

 کیلوگرم باشد شتاب ماشین را به دست آورید.  1/ 5باشد در صورتی که جرم آن 
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 (با توجه به نمودار جدول را کامل کنید.)تکمیلی( 26
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