
 نام و نام خانوادگی: 

 نهم -متوسطه اول : مقطع و پایه

 شماره داوطلب:

 4 تعداد صفحه سؤال:

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 ... تهران4....اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 غیردولتی دخترانهدوره اول دبیرستان 

 
 

 )واحد رسالت(

 کنام درس: فیزی

 االسالمیخانم شیخ نام دبیر:

 10/1396/ 03امتحان: تاریخ

 صبح  8 ساعت امتحان:

 ) مهر آموزشگاه (                                        دقیقه 80 مدت امتحان:

ف
دی

ر
 

ره «سؤاالت  »  
نم

 

 تعریف کنید: را مفاهیم فیزیکی زیر 1

 

 :متوسط شتاب (الف

 

 :وزن (ب
 

 :تننیو سوم قانون (ج

 

2 

 :دهید قرار مناسب عبارت یا کلمه، چیننقطه جای به زیر هایجمله از یک هر در 2

 .شود می گفته........................بردار.کندمی وصل حرکت پایان نقطه به را حرکت شروع نقطه که برداری به (الف

ممی  وارد برجسمم  حرکت جهت درخالف رویینی چون .ایستدمی مدتی از پس .کنیم پرتاب افقی سطح راروی اگرجسمی (ب

 .گوییممی ................................. آن به که شود

 حرکمت  نموع  .برابرباشمد  بماهم  .کنمد ممی  حرکمت  راسمت  خط روی که هرمتحرکی متوسط تندی و ای لحظه تندی اگر (ج

 .گویند می راست خط روی.....................را

 یکدیکررابدانند......................باید .برخوردنکنند هم به هایشان کشتی که آن هابرای ران قایق(د

 .هستند.......................برجسم وارد نیروهای .باشد صفر برجسم وارد نیروهای برایند اگر (ه

 .است..................................یا ثانیه متربرمربع جسم یک حرکت شتاب یکای (و

3 

 :بنویسید خالی جای در و انتخاب را یکی. کمانک داخل رتهایعبا از 3

 .است یکسان(جابجایی_متوسط شتاب...............................) باجهت متوسط سرعت جهت همواره(الف

 .دارد(مستقیم_وارون...........................)نسبت جسم جرم با حرکت شتاب نیوتن دوم قانون طبق(ب

 .دارد بستگی(دوجسم جنس_تماس سطح مساحت..................................)به دوجسم بین کاصطکا نیروی(ج

 .شود می تعیین نیوتن(اول_دوم...................................)قانون به باتوجه ایستایی اصطکاک مقدارنیروی(د

 .است متربرثانیه(324_25.................................)برابر کیلومتربرساعت90(ه

 .است واردبرجسم(خالص نیروی_اصطکاک نیروی............................)تغییرسرعت عامل(و

3 

 π=3:کند می مترراطی5شعاع بهکامل  ای مسیردایره موتورسواری 4

 چقدراست؟ مقدارجابجایی(الف

 

 موتورسوارچقدراست؟ توسط شده پیموده مسافت(ب

 

 

75/0 

 3از  1صفحه 
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متر  2ثانیه     0.5متربه طرف شرق ودرانتها به مدت6ثانیه 0.5متربه طرف شمال،سپس به مدت10ثانیه1رکی ابتدادرمدتمتح 5

 به طرف جنوب حرکت می کند:

 الف(مقدارسرعت متوسط وجهت آن راتعیین کنید.

 

 

 

 

 ب(مقدارتندی متوسط متحرک چقدراست؟

 

2 

شرق  روی خط راست حرکت  می کند،اگر بدون تغییرجهت   سرعتش  در  جهت متر برثانیه 8متحرکی با سرعت 6

 متربرثانیه برسد،شتاب متوسط حرکت آن چقدراست؟20دقیقه به2درمدت

75/0 

 نیوتن به جعبه واردشودجعبه بازساکن می ماند:20کیلوگرم روی سطح زمین ساکن است،اگرنیروی افقی3جعبه ای به جرم 7

 

 جعبه رارسم ونام آنهارابنویسید.الف(نیروهای واردبر

 F=20N 
 

 

 

 ب(مقدارهریک ازنیروهاچقدراست؟

2 

 متربرمجذورثانیه روی مسیرمستقیمی حرکت می کند:3کیلوگرم باشتاب  ثابت 1200اتومبیلی به جرم 8

 الف(مقدارنیروی خالص واردبراتومبیل چقدراست؟

 

 

 اصطکاک جنبشی چقدراست؟ نیوتن باشد،مقدارنیروی4000ب(اگرنیروی موتوراتومبیل
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 15 موفق باشید.                                                                            جمع کل                                                                                  

 2از  2صفحه 

 دبیر: امضاء نمره به حروف: نمره به عدد:
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 پاسخ نامه سواالت

 جمهوری اسالمی ایران

 آموزش و پرورش شهر تهران کل اداره ی

 ... تهران4....اداره ی آموزش و پرورش شهر تهران منطقه 

 غیردولتی دخترانهدوره اول دبیرستان 

 
 

 )واحد رسالت(

 نهم نام درس: فیزیک

 االسالمیخانم شیخ نام دبیر:

 10/1396/ 03امتحان: تاریخ

 صبح  8 ت امتحان:ساع

         ) مهر آموزشگاه (                                                  دقیقه 80 مدت امتحان:

ف
دی

ر
 

ره راهنمای تصحیح
نم

 

 نمره(0.5الف(به نسبت تغییرات سرعت به زمان.شتاب متوسط می گویند) 1

 (هنمر0.5.)شود می وارد برجسم زمین ازطرف که گرانشی نیروی(ب

 .کندمی وارد جهت درخالف ولی اندازه هم نیرویی اول جسم نیزبه دوم جسم .واردکند دیگرنیرو جسم به جسمی هرگاه(ج

 (نمره1)

2 

 برکیلوگرم نیوتن(و       متوازن(ه           سرعت(د       یکنواخت(ج     جنبشی اصطکاک نیروی(ب      جابجایی(الف 2

 نمره3جمعا نمره0.5 هرکدام
3 

 خالص نیروی(و            25(ه              نیوتن اول(د        دوجسم جنس(ج            وارون(ب        جابجایی(الف 3

 نمره3جمعا نمره0.5 هرکدام
3 

 (نمره0.25)صفراست مقدارجابجایی(الف 4

 75/0 (نمره0.5) m30=دایره محیط=شده پیموده مسافت(ب

 متر10=جابجایی      (             نمره0.5()الف 5

 (نمره0.25متوسط سرعت فرمول نوشتن)  

 (نمره0.25)متربرثانیه5=متوسط سرعت محاسبه  

 (نمره0.25()شرقی باشمال شکل روی)جهت تعیین  

 (نمره0.25()پیموده مسافت)d=18m(ب

 (نمره0.25)متوسط تندی فرمول نوشتن

 (نمره0.25)متربرثانیه9=متوسط تندی محاسبه

2 

 (نمره0.25)واحدزمان وتبدیل وجایگذاری(نمره0.25)متوسط شتاب فرمول نوشتن 6

 (نمره0.25)متزبرمجذورثانیه0.1=شتاب متوسط محاسبه
75/0 

 نمره0.75جمعا نمره0.25هرکدام ایستایی واصطکاک سطح وعمودی وزن نیروهای رسم(الف 7

 w=30N(نمره0.25)نمره(وجایگذاری 0.25)W=mg(ب

 نمرهN=30N(0.25 )و(نمره0.5)نیوتن20=ایستایی اصطکاک نیروی

2 

 ( نمره0.25)f=3600Nو( نمره0.5)وجایکذاری(  نمره0.25)f=ma(الف 8

 (        نمره0.5)نیوتن400=جنبشی اصطکاک نیروی تعیین( ب 
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