بنام او

نام و نام خانوادگی........... :

وقت آزمون... :

ارزشیابی علوم تجربی سال نهم فصل 5
دبیرستان... :

شعبه کالس.... :

تاریخ... :

جای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.
2/5

 .1در به وجود آمدن نیرو همواره به تعداد .............................جسم نیاز است.
.2در هنگام پرواز ،اگر نیروی باال بر کمتر از وزن هواپیما باشد،ارتفاع آن  ..................................می یابد.
.3چنانچه سرعت جسم تغییر کند .می گوییم جسم دارای حرکت ..............................است.
.4یکای اندازه گیری نیرو.........................................است.
.5با افزایش وزن جسم که روی یک سطح قرار دارد،نیروی اصطکاک ...............................می یابد.
صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.
.6یکی از اثرات نیرو تغییر جهت حرکت جسم است.

درست

نادرست

.7اگر نیروهای متوازن به یک جسم متحرک وارد شوند آن جسم ساکن می شود.

درست

نادرست

.8مقدار شتاب با جرم جسم نسبت مستقیم دارد.

درست

نادرست

.9وزن جسم را می توان با نیرو سنج اندازه گرفت

درست

نادرست

.11اسکی بازان تالش می کنند تا نیروی اصطکاک را کاهش دهند.

درست

نادرست

کلمات سمت چپ را به عبارت مناسب در سمت راست وصل کنید.
 .11عاملی که سرعت خودرو را زیاد می کند
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1

شتاب

 .12عاملی که با افزایش ناصافی های سطح دو جسم زیاد می شود

جرم

.13عاملی که یکان آن متر بر مجذور ثانیه است

نیروی اصطکاک

.14عاملی که با شتاب نسبت وارون دارد

نیرو

گزینه صحیح را انتخاب کنید.
1

.15اگر بر جسمی نیروی خالص وارد شود پس آن جسم..............................
الف) اگر ساکن باشد به حالت ساکن باقی می ماند
ب) تغییر سرعت داده و شتاب می گیرد
ج) دارای نیروهای متوازن خواهد بود
د) اگر در حال حرکت باشد حتما سرعت آن افزایش خواهد یافت
.16اگر نیروی خالص وراد شده به یک جسم  2کیلوگرمی برابر  11نیوتون باشد،شتاب آن چقدر است؟
ب) 𝑔𝐾5 𝑁⁄

الف) 𝑔𝐾1/2 𝑁⁄

𝑔𝐾2 𝑁⁄

ج)

د) 𝑔𝐾11 𝑁⁄

.17در کدام یک از موارد زیر وجود نیروی اصطکاک مفید است؟
الف) شنا کردن در استخر
ج) هل دادن اتومبیل

ب) اسکی بازی
د) ترمز کردن اتومبیل

.18جرم میالد برابر  76کیلو گرم است وزن او روی کره زمین چند است؟
الف) 7/6N

ب) 76N

ج) 761N

د) 7611N
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نام و نام خانوادگی........... :

بنام او

وقت آزمون... :

ارزشیابی علوم تجربی سال نهم فصل 5
دبیرستان... :

شعبه کالس.... :

تاریخ... :

به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

1/5

.19دو نوع نیروی اصطکاک نام ببرید.

1/75

.21رابطه قانون دوم نیوتن را بنویسید.
.21عوامل موثر بر نیروی اصطکاک را نام ببرید(دو مورد)

1/5

ج

به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.
1

.22قایقی روی آب در حالت تعادل شناور است.نیروهای وارد بر آن را مشخص کنید که متوازن شده اند.
.23منظور از نیروی اصطکاک جنبشی چیست؟

1

.24در شکل مقابل یک جعبه را می بینید که دو نیرو بر آن

𝑁40

𝑁70

𝐺𝐾40

وارد می شود .با توجه به شکل به سواالت زیر پاسخ دهید.

1/5

الف) آیا جعبه بر اثر اعمال این نیروها حرکت خواهد کرد؟چرا؟
ب) آیا نیروهای وارد شده به جعبه متوازن هستند؟چرا؟
ج)مقدار نیروی خالص را بدست آورید.
1
.25نیروی اصطکاک ایستایی چه تفاوتی با نیروی اصطکاک جنبشی دارد؟

.26در شکل روبرو نیروی خالص وارد بر جسم
را محاسبه کنید.

𝑁𝐹3 = 70
𝑁 = 5اصطکاک𝐹

𝑁𝐹1 = 80

𝐺𝐾40

𝑁𝐹2 = 40

.27شتاب حرکت یک موتور برابر 𝑔𝐾 31 𝑁⁄است.اگر نیروی وارد بر آن  91Nباشد،جرم و وزن موتور چقدر است؟

.28سینا روی یک پل چوبی ایستاده است.اگر جرم او 𝑔𝐾 75باشد نیروی وزن و نیروی عمودی سطح که از طرف پل
به او وارد می شود را حساب کنید) g = 11 𝑁⁄𝐾𝑔(.

طراح:

1

پیروز باشید

وﺑﺴﺎﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻤﺮه ﯾﺎر www.Nomreyar.com -

1

1

پاسخنامه

b

 .1دو

سال 9فصل 5

الف) بله زیرا نیروی خالص وارد بر آن بیشتر از صفر

.24

 .2کاهش

است ب) خیر زیرا نیروهای وارد شده در دو جهت مقدار

 .3شتابدار

مختلف هستند و اثر یکدیگر را خنثی نمی کنند.در حالیکه

 .4نیوتن

نیروهای متوازن یکدیگر را حنثی می کنند.

 .5افزایش

𝑁71 − 41 = 31

ج)

 .6درست

به سمت راست

 .7غلط

 .25نیروی اصطکاک ایستایی،نیروی اصطکاکی است که مانع

 .8غلط
 .9درست

حرکت جسم ساکن می شود.ولی نیروی اصطکاک جنبشی

 .11درست

نیروی اصطکاکی است که باعث متوقف شدن جسم

 .11نیرو

متحرک می شود.
 .26ابتدا نیروها را با هم جمع می کنیم.سپس نیروهای

 .12نیروی اصطکاک

بدست آمده را از هم کم می کنیم.

 .13شتاب

𝑁𝐹1 + 𝐹2 = 81 + 41 = 121
𝑁 = 71 + 5 = 75اصطکاک𝐹 𝐹3 +

 .14جرم
 .15ب

𝑁121 − 75 = 45

 .16ب

بنابراین جسم به سمت راست حرکت خواهد کرد.

 .17د
 .18ج

.27

 .19نیروی اصطکاک ایستایی-نیروی اصطکاک جنبشی
.21

نیروی خالص

𝑎×𝑚= 𝐹
𝑚
𝑁
( ) یا )  ( 2شتاب × )(Kgجرم = نیرو ()N
𝑔𝐾

𝑠

 .21نیروی وزن جسم -جنس سطح تماس
 .22نیروی رو به پایین وزن قایق که از نظر اندازه برابر با
نیروی رو به باالی آب است.این دو نیرو باید هم اندازه و
در جهت مخالف باشند تا متوازن باشند و تعادل قایق حفظ
شود
 .23نیرویی است که همواره بر خالف جهت حرکت جسم
متحرک بر آن وارد می شود و می تواند موجب کاهش

N
Kg

a  30

N
Kg

g  10

?W 
F  90N
F
90
90
a   30   m   3 Kg
m
m
30
W  mg  W  3 10  30N
 .28چون شخص در جای خود ثابت است .پس نیروی وزن با
نیروی عمودی سطح برابر است.

  75Kgجرم

W  mg  75 10  750N
W  N  N  750N

سرعت و باالخره توقف آن شود.
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