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ف 
« سؤاالت  »  ردي

ره 
من

 .جای خالی را تا کلمه مناسة پر کنیذ -الف 

1 

2 

3 
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. ًام دارد................... فاصلِ هستقین هثذا تا هقصذ 

 .است................................ یکای اًذازُ گیری شتاب هتَسط  

 .ًام دارد.......................... در ٍاحذ زهاى ،  تغییرات سرعت

 .است.......................... اگر هتحرکی رٍی هسیری غیر هستقین تا تٌذی ثاتت حرکت کٌذ ، حرکت آى 

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 
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 (      ). ٍقتی جسوی در یک هسیر هستقین حرکت هی کٌذ ، اًذازُ تردار جاتجایی تا هقذار هسافت طی شذُ تراتر است

  (      ).هتر را طی هی کٌذ 25کیلَهتر تر ساعت ، در ّر ثاًیِ 72اتَهثیلی تا سرعت هتَسط

   (     ).در حرکت یکٌَاخت ، هقذار هسافت طی شذُ تا جاتجایی جسن تراتر است

 (      ).را هشخص کردُ این آىسرعت است، حرکتدرترساعت تِ طرف شوال کیلَهتر47اگر تگَیین خَدرٍیی تا تٌذی

5/0 

5/0 

5/0 

5/0 

 .را انتخاب کنیذگسینه درست  -ج

9 
 هی کٌذ؟ ییرب آى تِ ترتیة چگًَِ تغّرگاُ جسوی از یک ارتفاعی سقَط کٌذ ، در حیي سقَط سرعت ٍ شتا

 .ثاتت هی هاًذ –کاّش هی یاتذ  -2.                           افسایش هی یاتذ –افسایش  -1

 .ثاتت هی هاًذ –افسایش هی یاتذ  -4.                   افسایش هی یاتذ –ثاتت هی هاًذ  -3

5/0 

 

10 
 . ًوَدار جاتجایی تر حسة زهاى ترای یک هتحرک تِ صَرت زیر است

 ایي ًوَدار تیاًگر کذام یک از حرکت ّای زیر است؟

 .کیلَهترترساعت یک هیذاى را دٍر هی زًذ 40سرعت هَتَرسَاری تا  -1

 .اتَهثیلی از یک سراشیثی تذٍى گاز دادى پاییي هی آیذ -2

 .َّاپیوایی کِ در یک ارتفاع هعیي ، هسافت ّای هساٍی را در زهاى ّای هساٍی طی هی کٌذ -3

. اتَتَسی تا دیذى عاتر پیادُ ترهس هی کٌذ -4

 

5/0 
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11 
ثاًیِ پس از هشاّذُ ی ًَر آى تشٌَین ، فاصلِ تقریثی صاعقِ تا ها چٌذ کیلَهتر  5اگر صذای یک آررخش را 

 (هترترثاًیِ است 340تٌذی صَت در َّا )است؟

1- 1700                       2- 7/1                         3- 680                           4- 68 
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12 
کذاهیک از هَارد زیر یکای اًذازُ گیری هسافت طی شذُ است؟ 

  ّوِ هَارد -4سال ًَری                         -3کیلَهتر                             -2هتر                        -1
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 .ته سواالت زیر پاسخ دهیذ -د

13 
 :دادُ ّای زیر را درتارُ ی یک هتحرک دارین 

 .ایي هتحرک را هحاسثِ کٌیذ هتَسط سرعت

 

 

 

 

 37 25 20 15 10 هکاى

 9 6 4 2 0 زهاى

1 
 

کیلَهترترساعت در حال حرکت است ، تا  72هتر ترهرتع ثاًیِ در هسیر هستقین تا سرعت  2اتَهثیلی تا شتاب ثاتت  14

 ی کشذ تا اتَهثیل تِ طَر کاهل هتَقف شَد؟چٌذ ثاًیِ طَل م. دیذى هاًعی ترهس هی کٌذ

 (.ًَشتي فرهَل الساهی است)
 
 
 
 

 

1 

15 
      هتری را در یک دقیقِ طی هی کٌذ ٍ ّویي فاصلِ را در هذت یک ٍ ًین دقیقِ تر  50شٌاگری طَل یک استخر 

 : هی گردد

 (.ًَشتي فرهَل الساهی است)است؟ الف تٌذی هتَسط آى چٌذ

 

 

 (.ًَشتي فرهَل الساهی است)؟ است ب سرعت هتَسط آى چٌذ

 

 

 

2 

جمع                                                .                       موفق باشید                                                                                      
 علیرضالو       

10 
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 اصخنامه

 .جای خالی را ةا کلمه مناسب پر کنیذ -الف 

 یکنىاخت -4             شتاب متىصط -3         مرتةرمرةع ثانیه -2جاةجایی            -1

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

 درصت        -8نادرصت         -7درصت      نا -6درصت        -5

 .گسینه درست را انتخاب کنیذ -ج

9-  4              10- 3                    11- 2                 12- 4               

 .ةه سىاالت زیر پاسخ دهیذ -د

 سرعت هتَسط;        ;     ;    3                                                          -13

14-                                 x =10 s  =      =2             =  کیلومتر برثانیه 72  = متربرثانیه 20        شتاب متوسط 

ثانیه  150دقیقه که ةراةر اصت ةا  5/2کل زمان  -الف  -15

متىصط تندی =     =      =   6/0                                                                                       

. چىن جاةه جایی صفر اصت ، رسعت نیس صفر اصت-ب
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