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 باسم یاد خذا ارام بخش دلهاست.

 گسیىه صحیح را عالمت بسوید . 1

A)کذام گضیٌِ باعث ایداد شتاب خسن هیشَد ؟ 
 ًیَی هتَاصى د:                ج : خشم خسن                   حشکت با سشعت ثابت  ب:               ًیشٍی خالصف: ال      

B) ٍاحذ اصلی اًذاصُ گیشی تٌذی ٍ سشعت کذام است ؟ 

                  : هتش بش ساعتد       ج: هتش بش ثاًیِ         هتش بش ثاًیَِکیل ب:   ساًتیوتشالف :  
C) یکایN/kg  هعادل کذام یکاست ؟ 

                                     m/s                       ب:  /m                 الف: 
  

 
       د:    ج

 

 
  

D) کذام هَسد ًشاى دٌّذُ قاًَى اٍل ًیَتي است ؟ 

 گشد ٍ خاک قالیچِ با تکاى دادى گشفتِ هیشَد: الف

 .هیشَینب:دس هاشیي دس حال حشکت با تشهض گشفتي بِ خلَ پشتاب 

 استفادُ اص لبِ قاشق بشای خذا کشدى غزای چسبیذُ بِ ظشفج:

 د: ّشسِ هَسد
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 صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را  عالمت بسوید. 2

A.                    صحیح     غلط خشم یک تَپ فَتبال دس سطح صهیي بشابش خشم اى دس سیاسُ هشیخ است 

B.                                      .صحیح      غلطًیشٍی عوَدی تکیِ گاُ ّوَاسُ بشابش با ًیشٍی ٍصى است 

C. .غلط     صحیح                                            ًیشٍّای کٌش ٍ ٍاکٌش ّوذیگش سا خٌثی هیکٌٌذ                                                   

D. صحیح         غلط.    ٍقتی سشعت حشکت یک هتحشکی تغییش هیکٌذگَیین حشکتش یکٌَاخت است 

1 

 جاهای خالی را با کلمات مىاسب پر کىید. 3

A. سشعت لحظِ ای( -.) تٌذی لحظِ ایدس اتَهبیل سشعت سٌح خلَی هاشیي ................ سا ًشاى هیذّذ 

B.  خابدایی(                                              -ًاهٌذ. )هسافت ..........هیکَتاّتشیي فاصلِ بیي  دٍ ًقطِ  سا 

C.  ِخاربِ(     -ًیشٍی گشاًش بیي دٍ خسن ،اص ًَع  ًیشٍی .........است.)دافع 

D. ًشدُ ای(-تٌذی هتَسط کویتی ............ است.)بشداسی                                   
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  صفحِ دٍماداهِ سَاالت  



 
 

𝛑در تمام محاسبات ووشته فرمول السامی است.        

 هفاّین صیش سا تعشیف کٌیذ. 4

 ًیَ ّای هتَاصى

 عوَدی تکیِ گاًُیشٍی 

 ٍصى

 

1.5 

بِ اًذاصُ ًین دٍس هیچشخدذ . تٌدذی هتَسدط ٍ     سا هتش 11بِ شعاع شکل  دایشُ ای  صهیٌیهتحشکی  دس هذت سی ثاًیِ  5

 ایي هذت سا پیذا کٌیذ. عت هتَسط دسشس

 

1 

 ًیشٍّای ٍاسد شذُ سا هشخص کٌیذ. سیبی دس حال سقَط اص دسختی است . 6

 ٍاکٌش ّشیک اص ایي ًیشٍّا بِ چِ خسوی ٍاسد هی شَد؟

 

 

1 

 بِ سَاالت صیش پاسخ کَتاُ دّیذ  7

 .ببشیذ  اًَاع ًیشٍی اصطکاک سا ًام

 است.با خابدایی بشابش  پیوَدُ شذُهسافتی  دس چِ حالتی

 س ٍصى خسن سا بیاى کٌیذ.ددٍ عاهل هْن 

 چشا اسکی باصاى اص چَب ّای اسکی صیقلی شذُ استفادُ هی کٌٌذ ؟

 

2 

هتشبش ثاًیِ بِ سوت باال حشکدت   2کیلَ گشم  قشاس داسد . اگش اساًسَس با شتاب  61دس داخل اساًسَسی شخصی بِ خشم   8

 است؟  قذسکٌذ  ٍصى ظاّشی شخص چ

 

1.75 

 ًوَداس هقابل بشا هتحشکی کِ حشکت  یکٌَاخت داسد سسن شذُ است. هطلَب است 9

 (21-51الف : خابدایی خسن بیي دٍ لحظِ )

 ب: سشعت هتَسط دس ایي باصُ  ب: سشعت هتَط دس ایي باصُ صهاًی  

 ج: دس چِ لحظِ ای اص هبذا هکاى عبَس هیکٌذ؟

 

 

1 



کیلَ گشم ٍاسد هیشَد. شتاب ایداد  8ًیَتٌی بِ صَست ّوضهاى بِ خسوی بِ خشم  11ٍ  21دٍ ًیشٍی عوَد بش ّن   11

 شذُ سا هحاسبِ کٌیذ.

 

 

 

 

 

1 

11  

کبلَهتش بش  54ثاًیِ سشعت اى بِ  6سکَى ششٍع بِ حشکت هیکٌذ. بعذ اص  تهَتَس سَاسی دس هسیش هستقین اص حال

 اعت هیشسذ .س

 کٌیذ.الف :شتاب هَتَس سَاس سا پیذا 

 ب : دس ایي هذت چِ کیلَهتش خابدا شذُ است؟

 

 

1.75 

 . اگش شَد هیهتَقف  m/s2 3. خسن با شتاب  کشین هیًیَتي  25دس شکل صیش خسن دس حال حشکتی سا با ًیشٍی  -1 12

 ؟کیلَگشم باشذ ، ًیشٍی اصطکاک خٌبشی بیي خسن چقذس ٍ دس کذام خْت است   4خشم خسن   -2

 

 

 

 

1 

 نمره: اسدی  –موفق باشید 
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