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1 

.را اوتخاب کىیذگسیىٍ ی درست   

 ؟تز ساػت است یلَهتزتاشد سزػت آى چٌد و یِهتز تز حاً 30 یهتحزواگز سزػت  (1

□تز ساػت یلَهتزو 3/8( ب  □تز ساػت یلَهتزو 1800( الف

□تز ساػت  یلَهتزو 5/0(د              □تز ساػت یلَهتزو 108( ج

 هتز تز حاًیِ است. 20.اسة حاًیِ هی پیواید،تٌاتزایي ........... 4هتزی هساتمِ را در هدت سهاى  80هسافت  یاسث (2

□د( سزػت لحظِ ای               □ج(تٌدی لحظِ ای                 □ب( تٌدی هتَسط       □الف( سزػت هتَسط 

 اگز ػمزتِ ی تٌدی سٌج خَدرٍ در حال حزوت هستمین)شزق تِ غزب( تا گذشت سهاى ػدد حاتتی را ًشاى دّد،تِ ایي (3

 هؼٌی است وِ..............

□ب( سزػت آى در حال واّش است.             □الف( شتاب آى خَدرٍ صفز است.

□د( سزػت لحظِ ای آى صفز است.                  □ج( شتاب در حال تغییز است.

 ر هدت یه حاًیِ طی هی وٌد؟ویلَهتز تز ساػت چِ هسافتی را د 72هتحزوی تا تٌدی  (4

□هتز  259د(                   □هتز  20ج(                          □تز ه 40ب(                    □هتز  72الف( 

الف

1 

 درستی یا وادرستی مًارد زیر را مشخص کىیذ.

□ؽ         □ص           .دّد یهتَسط خَدرٍ را در ّزلحظِ ًشاى ه یهتحزن، تٌد یخَدرٍ یهسٌج  یتٌد (1

□ؽ        □تِ هجوَع طَل ّایی  وِ هتحزن اس هثداء تا همصد هی پیواید.جاتجایی هی گَیٌد.             ص  (2

□ؽ□حزوت یىٌَاخت فمط در حزوت هستمین،اهىاى پذیز است.  ص (3

□ؽ         □هی وٌد،تزدار جاتجایی ًام دارد. ص پارُ خط جْت داری وِ شزٍع ٍ پایاى حزوت را تِ ّن ٍصل (4

ب

1 

 را تا اوتخاب کلمات مىاسة پر کىیذ. جاَای خالی

جاتجایی( ًاهیدُ هی شَد. –پارُ خط جْت دار وِ هثداء حزوت را تِ همصد ٍصل  هی وٌد)هسافت  (1

.جاتجایی( هی شَد –احداث تًَل راُ ساسی در هٌاطك وَّستاًی تاػج واّش ........................)هسافت پیوَدُ شدُ  (2

.شتاتدار ( است –اگز سزػت لحظِ ای تا سزػت هتَسط تزاتز تاشد،حزوت هتحزن............................)یىٌَاخت  (3

(شتاب –در ٍالغ ..................................آى را هی داًین.)سزػت اگز ّن تٌدی ٍ ّن جْت حزوت جسوی را تداًین، (4

ج

1

)در تمام سًاالت وًشته فرمًل ي راٌ حل السامی است(تٍ سًاالت زیر پاسخ کًتاٌ دَیذ.

 سًد. هی یندٍر ٍ ً یهتز ساػت  یلَهتزو 36هتَسط  یهتز را تا تٌد 50شىل تِ شؼاع  ای یزُدا یزهس هتحزوی (1

 است؟ یِهتحزن چٌد هتز تز حاً یيهتَسط ا یتٌد (الف

 هتحزن چٌد هتز است؟ یيا ییب( همدار جاتجا

د

1 

m) یِهتز تز حاً 5اس  یِ،حاً 10را در هدت  ییسزػت خَدرٍ ین،هستم یزهس یهدر  یا راًٌدُ(2 / s5 ) ِهتز تز 20ت

 یِحاً m / s20 ؟یدحساب وٌ یِحاً هزتغتز  خَدرٍ را تزحسة هتز یيرساًدُ است. شتاب هتَسط ا
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 پاسخنامه

 ضزب وٌید. 6/3تزای تثدیل هتز تز حاًیِ تِ ویلَ هتز تز ساػت وافی است ػدد را درگشیٌِ )ج(:  .1

 30هتز تز حاًیِ ×6/3;108ویلَ هتز تز ساػت                                                                              

 

 ٍلتی هسافت را تمسین تز سهاى وٌین  تٌدی هتَسط تدست هی آید. (:بگشیٌِ ) .2

 

ًشاى هی دّد یؼٌی تٌدی لحظِ ای ٍ ٍلتی ػمزتِ تٌدی سٌج تغییزی ًوی وٌد ٍ یه ػدد حاتت را    (:الفگشیٌِ ) .3

 هتَسط تا ّن تزاتزًد ٍ حزوت یىٌَاخت هحسَب هی گزدد.ٍشتاب ًدارد در ًتیجِ شتاب صفز است.

 

 

     (:جگشیٌِ ) .4

 

 

 

 ًادرست ،تٌدی سٌج ،تٌدی لحظِ ای را ًشاى هی دّد. -1

 هی گَیٌد.    هسافتتِ هجوَع طَل ّایی  وِ هتحزن اس هثداء تا همصد هی پیواید. ًادرست، -2

 ًادرست،در حزوت دایزُ ای ّن یىٌَاخت دارین. -3

 درست -4

 

 ( ًاهیدُ هی شَد.جاتجایی –پارُ خط جْت دار وِ هثداء حزوت را تِ همصد ٍصل  هی وٌد)هسافت  (1

 .جاتجایی( هی شَد –هسافت پیوَدُ شدُ احداث تًَل راُ ساسی در هٌاطك وَّستاًی تاػج واّش ........................) (2

 .شتاتدار ( است – یىٌَاختاگز سزػت لحظِ ای تا سزػت هتَسط تزاتز تاشد،حزوت هتحزن............................) (3

   (شتاب – سزػتدر ٍالغ ..................................آى را هی داًین.)اگز ّن تٌدی ٍ ّن جْت حزوت جسوی را تداًین، (4

 

 

 الف(   (1

    30 ساػتهتز تز ویلَ 6/3;10 حاًیِهتز تز                                                                              

 ; لطز100جاتجایی ّواى لطز دایزُ هی تاشد.    ب(
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