
 

 

 

 

 

 

 نمره( 1) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید. -1 
 در واقع ................ همان چیزی است که سرعت شمار خودرو نشان می دهدالف( 

 

 ب(جهت حرکت با جهت..........یکی می باشد.
 

 نیروهای کشش و واکنش دقیقاً در یک ......................... اما ......................... هم اثر می کنند.پ( 
 

 پاسخ دهید.به سواالت زیر  -2
 نمره( 5/0الف(چه زمانی تندی متوسط و سرعت متوسط باهم برابرند؟)

 

 نمره( 5/0ب(در چه حرکتی در رفت و برگشت شتاب ثابت می ماند؟چرا؟)
 

 نمره( 1یک مثال برای آن بزنید.)  پ(قانون اول نیوتن را شرح داده و
 

 نمره( 1کنش و واکنش را برای آن بنویسید.) ت( اتومبیلی با سرعت ثابث در حال حرکت است چهار زوج نیرو 
 

 ) ا نمره(کلمات مناسب را از ستون سمت چپ به توضیحات مربوط به آنها در ستون سمت راست متصل کنید. -3

 
 قانون سوم نیوتن شتاب دادن به یک جسم سنگین بسیار سخت تر از یک جسم سبک است

شه وقتی یک  شه اتوبوس برخورد می    پ شی شه نیرو وارد می کند که    به  شی کند، همان قدری به 

 نیرو وارد می کند. پشهشیشه به 

 تأثیر نیروی عمودی بر اصطکاک

کشیدن یک سورتمه بر روی برف وقتی خالی است، راحتر از زمانی است که کسی درونش سوار        

 است.

 قانون اول نیوتن

 قانون دوم نیوتن سرخوردن روی آسفالت است.سر خوردن روی برف آسانتر از 

 در مقدار اصطکاک سطوح تأثیر جنس 

 تساوی نیروی وزن و عمودی تکیه گاه 

 

بر ساعت به عقب بر می گردد اگر این  کیلومتر 36بر ساعت به دیوار برخورد کرده و با سرعت  کیلومتر 108اتومبیلی با سرعت  -4

 نمره( 1رخ دهد شتاب متوسط اتومبیل را به دست آورید.) ثانیه 2/0تصادف در

 

 

 

 

 نهمپایه                                       فیزیک                                                                                                   

                                                            09/10/1400 تاریخ آزمون:                                        باسمه تعالی                                                                                                                                                                     

   صبح                                 8   ساعت برگزاری :                                                 یزد اداره کل آموزش و پرورش استان                                                                              :نام ونام خانوادگی

 صفحه2ت:    صفحاتعداد                                                         یزد  مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک                                                                                           :نام پدر 

                                                     سوال9   :تعداد سواالت                                                   جوان اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان                      :                                                      شماره کالسی

   دقیقه 60  : مدت پاسخگویی رمضانخانی            دکتر  دبیرستان متوسطه دوره اوّل استعدادهای درخشان شهید                                                   

                                                                               

 

 

اول امتحانات نوبت    1400-1401سال تحصیلی  

                 امضاء دبیر      نمره به عدد:                           نمره به حروف:                                                                                                                       نام و نام خانوادگی دبیر :    



   хنمره(                                                                                 2زمان متحرکی داده شده است.) -نمودار مکان در شکل زیر -5

4                                                                                              الف( نوع حرکت چیست؟ چرا؟                                 

2                          ب( معادله ی حرکت را بنویسید.                                                                                                   

 t                     2پ( متحرک در زمانی از مبدا می گذرد؟                                                                            

                                                               

                                                                                          

ثانیه اول حرکت حساب کنید. 5در شکل زیر نمودار سرعت زمان متحرکی داده شده است تندی متوسط و سرعت متوسط آن را در  -6  

نمره( 2)  

                                                                                                                                                                Ѵ         

                                                                                                                                                               2      

                                                                                                                  t          5     4    3      2    1  

                                                                                                                                                               3               

نمره( 5/1ثانیه به پایین پل برسد موارد زیر را حساب کنید.) 4سنگی از باالی پلی رها می شود اگر پس از  -7  

لف( ارتفاع پل را به دست آورید.ا  

 ب( با چه سرعتی به پایین پل می رسد؟         

                                                                                                                             

متر بر ثانیه برسد نیروی  30ثانیه سرعتش به  5متر بر ثانیه در حال حرکت است اگر در مدت  10تن با سرعت 1اتومبیلی به جرم  -8

نمره(5/1آن در این تغییرسرعت را بدست آورید. )خالص وارد بر   

 

 

 

 

باشد شتاب  5/0نیوتن گشیده می شود اگر ضریب اصطکاک جنبشی  20کیلوگرم روی سطح افقی با نیروی افقی  2جسمی به جرم  -9

 نمره( 2آورید . رسم شکل و نشان دادن نیروهای وارد بر جسم الزامی است.) حرکت جسم را به دست

 

 

 

نوشتن فرمول و راه حل الزامی است.: توجه  

وپیروز باشید******موفق   


