
 کلید سواالت نهم 

 

 نمره به عدد                                                    نمره به حروف

 (5/0سواالت صحیح و غلط)هر مورد 

 (ظٍ اًداشُ تساتس خَاٌّد تَد. )اگس جاتجایی تا هسافت تساتس تاضد،تٌدی هتَسط تا سسعت هتَسط اش لحاظ همداز الف(

 (غّوَازُ دز جْت هَافك آى ًیسٍ است. ) ،ب(عىس العول ًیسٍ

 (غج(شهاًی وِ تٌدی سٌج اتَهَتیل عدد ثاتتی زا ًطاى هی دّد،حسوت جسن ضتاتداز است. )

 (ظٌد، ًیسٍّای ٍازد تس آى هتَاشى است. )هی و سمَطسسعت ثاتت  چتستاش تاد(ٍلتی 

 (غُ(ًیسٍی اغطىان ّویطِ خالف جْت حسوت جسن است.)

 (5/0سواالت چند گزینه ای )هر مورد 
 

 جابجایی و مسافت  از چه نظر به هم شبیه هستند؟ (1

         ّس دٍ اش جٌس طَل ّستٌد.ب(                 ّس دٍ اش جٌس هسافت ّستٌد.     الف( 

 جاتجایی اش هسافت ّویطِ تیطتس است. د(                              ّس دٍ تساتس ّستٌد.ج( 

 تِ طسف ضوال است یعٌی: m/s20ٍلتی هی گَیین تٌدی هتحسن  (2

 داز استتاحسوت آى ضتب(                      است. m/s220الف( یعٌی ضتاب آى  

 است. m/s20یعٌی سسعت آى د(                      است.m/s20یعٌی سسعت هتَسط آى  ج(  

 است؟ ًادزستودام گصیٌِ (3

 الف( ٍشى یه جسن،حاغل تاثیس ًیسٍی جاذتِ شهیي زٍی آى جسن است.        ب(حرف ًیسٍی گساًص هَجة تی ٍشًی دز جسن هی ضَد.

 ساشٍ است.                                        د(ٍشى تا جسم ازتثاط هستمین دازد.ج(ٍسیلِ اًداشُ گیسی ٍشى اجسام ت

 هطاتك ضىل تا سسعت ثاتت زٍی سطح وطیدُ هی ضَد.ودام گصیٌِ دزهَزد ًیسٍی وٌص ٍ ٍاوٌص غحیح است؟ w(  جسوی تِ ٍشى 4

 تس هَلىَل ّای ٍازد هی ضَد. wب(ٍاوٌص ًیسٍی         تسعاهل تَجَد آٍزًدُ اش ٍازد هی ضَد    fٍاوٌص ًیسٍی الف(

 است. FKًیسٍی وٌصFاست.                                            د(f،ٍاوٌص ًیسٍی wج(ًیسٍی 

 (تَپی اش ساختواًی دز حال سمَط است.ٌّگام سمَط ٍاوٌص ًیسٍی ّای ٍازد تس جسن.....5

 ( تس شهیي ٍازد هی ضَد.                     ج(تس شهیي ٍ َّا ٍازد هی ضَد.             د(تس َّا ٍازد هی ضَد.الف(غفس است.                ب

 (ودام ًوَداز زاتطِ تیي ٍشى ٍ ضتاب گساًص زا دزست ًطاى هی دّد.6

 

 

 

 تازم سواالت تشریحی

دلیمِ  10لدم ٍ  2000لدم ّای ایي فسد تا هدزسِ داًص آهَشی هسافت خاًِ تا هدزسِ ضاى زا پیادُ طی هی وٌد.اگس تعداد  -1

 ساًتی هتس است.( 60)ّس لدم هَش چٌد هتس تس ثاًیِ است؟هدزسِ تسسد،تٌدی هتَسط ایي داًص آشهاى تگرزد تا تِ 

s=1200/600=2m/s2000*.06=1200m      10min*60= 600s    
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 تٌدی سٌج یه خَدزٍ چِ چیصی زا تِ ها ًطاى هی دّد؟ -2

 تٌدی هتحسن دز ّس لحظِ

 

5/0 

تِ طسف غسب حسوت هی وٌد.سسعت هتَسط هتحسن دز هتس  50هتس تِ طسف ضسق ٍ سپس  30هتحسوی زٍی خط زاست، -3

 است؟ Km/hثاًیِ چٌد 10هدت 

                                                                                                           V=20/10=2m/s*3.6=7.2km/h 
 

1 

ثاًیِ طَل  100اگس شهاى زسیدى تِ همػد اش لحظِ ضسٍع،دًٍدُ ای هسیس شیس زا تسای زسیدى تِ همػد طی هی وٌد. -4

 تىطد،ًسثت تٌدی هتَسط تِ سسعت هتَسط ایي دًٍدُ چمدز است؟

                                                           
1.2

0.8
 

 

 

1 

 گام ضلیه گلَلِ زا تَضیح دّید.پدیدُ لگد شدى تفٌگ،ٌّ -5

 تِ عمة حسوت هی وٌد.گلَلِ ٌّگام خسٍج ًیسٍیی تِ تفٌگ ٍازد هی وٌد ٍ تفٌگ 
1 

 تفاٍت وفص وٌََّزد تا چَب اسىی زا تا تَجِ تِ ًمص اغطىان دز حسوت تَضیح دّید. -6

 اغطىان وفص وٌََّزی یطتس اش اغطىان چَب اسىی است.

 

1 

 ًوَداز شیس هستَط تِ حسوت دٍ هتحسن است.تِ سَاالت پاسخ دّید. -7

 Aودام هتحسن شهاى تیطتسی تَلف وسدُ است؟ -

 
 ّس دٍ تساتسوسدُ است؟دلیمِ طی  50ودام هتحسن ، هسافت تیطتسی زا دز  -

 

5/0 

 هطاتك ضىل، -8

 ثاًیِ 50تا  30دز چِ شهاى ّایی حسوت یىٌَاخت تَدُ است؟ -

 ثاًیِ 60تا  50ثاًیِ ٍ  30تا  0 دز چِ شهاًی حسوت دازای ضتاب است؟ -

 A=60-20/10=4m/s2     .حساب وٌید Cضتاب زا دز هسحلِ  -

1 

 هی زسد. m/s 80ثاًیِ سسعت آى تِ  5هتحسوی اش حال سىَى ضسٍع تِ حسوت هی وٌد ٍ پس اش  -9

 a=80/5=16m/s2ضتاب حسوت جسن زا حساب وٌید. -

 f=ma   f=10*16=160Nتاضد،ًیسٍی خالع ٍازد تس آى زا حساب وٌید. Kg10اگس جسم جسن  -

 

 

1 

 زا حساب وٌید. Cdهطاتك ضىل،ضتاب حسوت جسن دز لسوت  -10

A=0-12/5=-2.4m/s2 

5/0 

ًیسٍی هماٍهت َّا هَجة وٌد ضدى حسوت ٍ دز ًتیجِ فسٍد ازاهتس تاش وسدى تال عماب دز ٌّگام فسٍد چِ ووىی تِ اٍ هی وٌد؟ -11

 5/0 عماب هی گسدد

30m 

50 m 

20 m 

20m 20m S=(2*3*20)/100=1/2 m/s 

V=80/100=0/8 m/s 



 ًیسٍی عوَدی تىیِ گاُ زا دز ضىل شیس حساب وٌید. -12

5/0 

 

2kg 

30N 

N=10N 


