
  www.gama.ir  نیرو: 5فصل|نهمعلومنمونه سواالت
  :نام ونام خانوادگی

  :کالس

   :آموزشگاه
  گروه علوم نهم :طراح سوال

  :نوع آزمون
    :زمان آزمون

  .در هر یک از سواالت زیر گزینه درست را انتخاب کنید
  شود؟کدام یک ار عوامل زیر باعث شتاب جسم می- 1

  *حرکت با سرعت ثابت) د                 *جرم جسم) ج                   *نیروي خالص) ب                *نیروي متوازن) الف
  ؟اي کدام یک عوامل زیر موثر استبراي افزایش شتاب در خودروهاي مسابقه- 2

  *نیروي کم موتور و جرم زیاد خودرو) ب                       *نیروي زیاد موتور و جرم زیاد خودرو) الف
  *نیروي کم موتور و جرم کم خودرو) د                       *زیاد موتور و جرم کم خودرونیروي) ج
  ؟نیستبا صرف نظر از مقاومت هوا، شتاب کدام یک از حرکت هاي زیر با بقیه برابر- 3

             *پرتاب یک توپ به باال) ب                  *سقوط یک سنگ از باالي برج) الف
  *برگشت توپ به طرف زمین) د                                      *اوج گرفتن هواپیما) ج
mیک از یکاهاي زیر باکدام -5
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. (با نیروي وارد بر جسم دارد و جهت آن) وارون نیرو) مخالف جهت|جهتهم.........................
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. (به وجود آمدن نیرو، هموارهدر- 7 اجساملزوماً در تماس با یکدیگر) دو|یک...................   .)نیستند|هستند(جسم مشارکت دارند که این 
  

  ؟داردنیروي متوازن چیست و چه اثري بر جسم ثابت و جسم متحرك- 8

  
  ؟دارهاي زیر حکت با سرعت ثابت هستند یا حرکت شتابتوضیح دهید هر کدام از حرکت- 9

  حرکت چتر باز به طرف زمین) الف
  پایین آمدن یک قطره باران) ب

  

  .گرم است200جرم یک سیب روي درخت-10
  افتد؟در چه صورت سیب از درخت می) الف
  شتاب سقوط سیب چقدر است؟) ب
  شود چقدر است؟حالت سقوط مقدار نیروي گرانش که به سیب وارد میدر) ج
  کنند؟اگر جرم سیب بیشتر باشد، شتاب و نیرو چه فرقی می) د

  
  

  .اندازه و جهت نیروها را مشخص کنید. شودکند، چه نیروهایی بین آنها ایجاد میبا رسم شکل نشان دهید وقتی توپی به دیوار برخورد می-11
  ماند؟کند ولی دیوار ساکن میشتاب پیدا میچرا توپ
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  :نوع آزمون
    :زمان آزمون

  نیروي موتورنیروي اصطکاك ایستایی، اصطکاك جنبشی، وزن و
  
  

  در حال حرکت
  
  
  
  
  
  

  ساکن

کیلوگرم باشد، شتاب60کند، اگر جرم اووارد می

است؟) g(کنید، برابر شتاب گرانش زمین

1000اگر جرم خودرو. افزایش داده است100
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  نیرو: 5

   :آموزشگاه
  گروه علوم نهم :طراح سوال

نوع آزمون
زمان آزمون

  .هاي زیر، بردار نیروهاي خواسته شده را رسم کنید
نیروي اصطکاك ایستایی، اصطکاك جنبشی، وزن و) ب

وارد مینیوتن به دیوارة استخر20ي خود نیرويدر شروع حرکت خود به کمک پا

  .نیوتن است20گرم برابر200نیروي اصطکاك ایستایی جسمی به جرم
  آن چقدر خواهد بود؟نیوتن به این جسم وارد شود، شتاب حرکت
  ؟حداقل نیرویی که الزم است تا جسم حرکت کند، چقدر است
کنید، برابر شتاب گرانش زمیننشان دهید که شتاب حرکت توپی را که به باال پرتاب می

Km 6رانندة اتومبیلی با شتاب ثابت سرعت خودرو را در مدت ثانیه از
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Kmبه40
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100
  را در این مدت زمان پیدا کنید؟

. دهدکیلوگرم را نشان می500زمان حرکت یک قایق به جرم
  شتاب حرکت قایق را در سه بخش نمودار به دست آورید؟

  ران قایق را در هر سه حالت نمودار حساب کنید؟
  .مقدار جابجایی قایق در زمان سرعت ثابت را به دست آورید

  ؟نیستنددر کدام بخش از نمودار سرعت و شتاب هم جهت
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  :کالس

هاي زیر، بردار نیروهاي خواسته شده را رسم کنیددر شکل-12
  نیروي کنش و واکنش) الف

  
در شروع حرکت خود به کمک پاشناگري-13

  حرکت او چقدر است؟
  

نیروي اصطکاك ایستایی جسمی به جرم-14
نیوتن به این جسم وارد شود، شتاب حرکت10اگر نیروي) الف
حداقل نیرویی که الزم است تا جسم حرکت کند، چقدر است) ب
نشان دهید که شتاب حرکت توپی را که به باال پرتاب می -15
  

رانندة اتومبیلی با شتاب ثابت سرعت خودرو را در مدت -16
را در این مدت زمان پیدا کنید؟نیرویلوگرم باشد، مقدار شتاب وک
  

زمان حرکت یک قایق به جرم- شکل زیر نمودار سرعت-17
شتاب حرکت قایق را در سه بخش نمودار به دست آورید؟) الف
ران قایق را در هر سه حالت نمودار حساب کنید؟نیروي خالص پیش) ب
مقدار جابجایی قایق در زمان سرعت ثابت را به دست آورید) ج
در کدام بخش از نمودار سرعت و شتاب هم جهت) د
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