
ةاسمه تعايل 
 شهرستان های استان تهراناداره كل آمىزش و پرورش                        ..............   .............................نام

پايه نهم.... ...................نام خانىادگي

 پنجمآزمىن پایانی فصل   –علىم تجرةی:  نام درس

ف 
«سؤاالت  »  ردي

ره 
من

 .جای خالی را تا کلمه مناسة پر کنیذ -الف 

1 
2 
3 
4

 .اًدازُ ًیرٍی اصطکاک جٌبشی کاّش هی یابد باشد ، (سٌگیي تر –سبک تر .............. )ّر چِ جسن 

 .ّوذیگر ّستٌذ( خالف جْت –ّن جْت ................ )ٍ( با اًذازُ ّای هختلف –ّن اًذازُ ....................... )ًیرٍّای کٌش ٍ ٍاکٌش ّوَارُ 

 .باشٌذ ، جسن حرکت ًوی کٌذ.................. ّرگاُ ًیرٍ ّای ٍارد بر جسن 

 .هی شَد...................... ّرگاُ جرم یک جسن ثابت باشذ ٍ ًیرٍی ٍارد بر آى افسایش یابذ ، در ایي صَرت شتاب 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0

 .مشخض کنیذ( غ)تا نادرست را  موارد و (ص)را تا  جمالت زیر را تا دقت تخوانیذ و موارد درست -ب

5 

6 

7 

8 

(ٍزى جسن برابر با ًیرٍی جاذبِ است کِ از طرف جسن بِ زهیي ٍارد هی شَد  ( .

(   ).ًیرٍی ٍزى ٍتکیِ گاُ ّوَارُ ّن جْت ّستٌد

 (   .)  ٍارد بر جسن هتحرکی هتَازى باشٌد ، جسن با سرػت ثابت حرکت خَاّد کرد ّرگاُ ًیرٍّای

.)      (ّرگاُ اًدازُ ًیرٍی پیشراى از ًیرٍی اصطکاک ایستایی بیشتر شَد ، جسن شرٍع بِ حرکت هی کٌد 

5/0 

5/0 

5/0 

5/0

 .گزینه درست را انتخاب کنیذ -ج

9 
 ای کدام ػاهل هَثر است؟ برای افسایش شتاب در خَدرٍّای هسابقِ

ًیرٍی کن هَتَر ٍ جرم زیاد خَدرٍ        -2                           ًیرٍی زیاد هَتَر ٍ جرم زیاد خَدرٍ -1

ًیرٍی کن هَتَر ٍ جرم کن خَدرٍ                            -4       ًیرٍی زیاد هَتَر ٍ جرم کن خَدرٍ                      -3

5/0 

10 
 است؟(( هتربرهربغ ثاًیِ))کدام یک از یکاّای زیر هؼادل 

شٍل -4ًیَتي هتر                 -3ًیَتي برکیلَگرم                   -2هتربرثاًیِ                  -1

5/0 

11 
 شتاب کدام یک از هَارد زیر با بقیِ برابر ًیست؟با صرف ًظر از هقاٍهت َّا ، 

پرتاب تَپ بِ طرف باال -2سقَط یک سٌگ از باالی ساختواى                      -1

 حرکت خَدرٍ  با سرػت ثابت -4 اٍج گرفتي َّاپیوا -3

5/0 

12 
 دربیاٍرین ، بِ کذاهیک از ًیرٍّای زیر بایستی غلبِ کرد؟برای ایٌکِ جسن ساکي را  بِ حرکت 

ًیرٍی تکیِ گاُ                 -2                           ًیرٍی ٍزى            -1

ًیرٍی گراًش زهیي -4             ًیرٍی اصطکاک ایستایی         -3

5/0 
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 باعث رسیذى ٍی بِ سرعتی ثابت هی شَد؟در ٌّگام سقَط یک چترباز ، کذام هَرد زیر  13

کاّش ًیرٍی هقاٍهت َّا -2افسایش ًیرٍی هقاٍهت َّا                            -1

افسایش اختالف ًیرٍی هقاٍهت َّا ٍ ٍزى چترباز -4بی ٍزًی چترباز در حیي سقَط                      -3

5/0 

14 
 ایي اجسام را بِ کرُ هاُ ببرین ، کذام گسیٌِ صحیح است؟ اگر. است 2دٍبرابر جرم جسن  1جرم جسن 

.است 2دٍ برابر ٍزى جسن  1در کرُ ی هاُ ٍزى جسن  -1

،  1در کرُ ی هاُ ٍزى جسن  -2
2

6
 .است 2ٍزى جسن 

در هاُ 2بِ جسن  1ًسبت ٍزى جسن  -3
1

2
 .است 

،  2ٍزى جسن  -4
1

6
 .در کرُ ی هاُ است 1ٍزى جسن 

5/0 

 .زیر پاسخ دهیذ ته سواالت -د

کیلَگرم  20اگر جرم جسن . ًیَتٌی رٍی سطح زهیي کشیذُ هی شَد 100ًیرٍی هطابق شکل جسن تَسط  15

.(ًَشتي فرهَل الساهی است)باشذ ، جسن با چِ شتابی حرکت خَاّذ کرد؟

2 

 1 .بر جسن را هحاسبِ کٌیذبا تَجِ بِ شکل زیر ، ًیرٍی خالص ٍارد  16

 جوغ  . هَفق باشید 
ػلیرضالَ 

10 

نیوتن100
نیوتن40

نیوتن100

نیوتن20

نیوتن20  نیوتن 60

نیوتن 50
نیوتن20
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 اسخنامهپ

 .جای خالی را ةا کلمه مناسب پز کنیذ -الف 

ةیشرت -4             متىازن -3        خالف جهت –هم اندازه  -2ستک تر            -1

 .مشخص کنیذ( غ)نادرست را ةا و مىارد ( ص)جمالت سیز را ةا دقت ةخىانیذ و مىارد درست را ةا  -ب

درست -8درست         -7درست      نا -6درست       نا -5

 .گشینه درست را انتخاب کنیذ -ج

9- 3              10- 2                 11- 4                12- 3             13- 1            14- 1 

 .پاسخ دهیذةه سىاالت سیز  -د

نیىتن 60نیروی خالص  -15

 کیلىگرم 20جرم جسم 

  = شتاب=                    =         3

نیىتن ةر کیلىگرم 3شتاب 

16-

 .خالص اس طزیق راةطه فیثاغىرث ةذست می آیذنیزوی 

302+402=900+1600=2500 

 نیىتن 50جذر می گیزیم که می شىد  2500اس 

نیوتن40

نیوتن 30
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