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 نهن فیزیکاهتحان تشریحی 

 حرکت چیست؟م : فصل چهار

 نمره تسواال ردیف

1 

 2 درستی یا نادرستی جمله های داده شذه را مشخص کنیذ؟
 ، حرکر یکٌَاخر اسر.   اگر زٌذی هسَسط ٍ سرػر هسَسط تا ّن تراتر تاضٌذالف( 

 هی تاضذ. m/s24 سریغ زریي اسة،  زٌذیب( 

 زهاى رٍتِ رٍ، جسن در حال حرکر تا سرػر ثاتر هی تاضذ.-ًوَدار هکاىتا زَجِ تِ  ج(

  اسر. یکًسثر جاتِ جایی تِ هسافر ّوَارُ ػذدی کَچکسر از ذ( 

2 

 2 جاهای خالی را تا کلمات مناسة کامل کنیذ؟
 یکی از راُ ّای ضٌاخر جْاى فیسیکی خیراهَى ها، . . . . . . . . . . . . . . . اسر.الف( 

 در طی یک دقیقِ زهیي هسافسی تراتر تا  . . . . . . . . . . کیلَهسر تِ دٍر خَرضیذ هی خیوایذ.ب( 

 ٍقسی تِ ػقرتِ کیلَهسر ضوار ازَهثیل ًگاُ هی کٌین در ٍاقغ . . . . . . . . . . . . . . . . را هطاّذُ هی کٌین.ج( 

 ؼرفی . . . . . . . . . . . . . . . . یک هسحرک تَد.یکی از کارّای گالیلِ، داًطوٌذ سرضٌاس ایسالیایی، ه ذ( 

3 

 3 در هر مورد گسینه صحیح را انتخاب کنیذ؟
A ٌّگ جاى تی اسسح، یک رکَرد جْاًی ترایهیالدی، سر 1954سال ( در 

 کیلَهسر تر ساػر 1020اٍ یک سَرزوِ را تا سرػر سرػر رٍی زهیي تِ ثثر رساًذ.

 ثاًیِ از ایي سرػر تِ حالر سکَى رساًذُ اسر. 4/1را طی زهاى راًذُ ٍ سدس سَرزوِ 

 ( اسر؟gضساب سرٌّگ در ایي زرهس زقریثاً چٌذ تراتر ضساب جارتِ در سطح زهیي )

(g = 10 m/s) 

      1 )20                                2 )200                                  3 )73                                        4 )730 

 

B)  هسحرکی هطاتق ضکل زیر، هسافرA  زاB  سدس ٍB  زاC  را طی هی کٌذ. ًسثر زٌذی هسَسط هسحرک در هسیرA  زاC  ِت

 سرػر هسَسط ایي هسحرک در ایي هسیر ّوَارُ کذام اسر؟

 اسر. 1تسرگ زر از ( 1

 اسر. 1کَچک زر از ( 2

 تراتر تا یک اسر.( 3

 هسیر تایذ هطخص تاضذ. زهاى طی( 4

 

C) .یک هسحرک ترای داضسي یک سرػر ثاتر ًیازهٌذ . . . . . . . . . . اسر 

 ( زٌذی ثاتر تا جْر هسغیر2( زٌذی ثاتر ٍ جْر ثاتر                                                       1

 زٌذی ٍ جْسی کِ تصَرذ دائن زغییر کٌٌذ.( 4  ( حرکر تر رٍی یک هسیر کرٍی تا زٌذی ثاتر                    3
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4 

 2 ته هریک از سواالت زیر، پاسخ کوتاه دهیذ؟
 ثاًیِ هی تاضذ، چیسر؟ 3الف( هٌظَر از ایٌکِ هی گَیٌذ صفر زا صذ ازَهثیلی 

طی هی کٌذ. سرػر هسَسط هسر را  20ثاًیِ یک دٍر کاهل خیسر ازَهثیل راًی تِ ضؼاع  24ب( یک ازَهثیل هساتقِ ای، در طی 

 آى چٌذ اسر؟

 

 زهاى رٍ تِ رٍ، تیطسر هی تاضذ؟ -ج( ضساب کذام هسحرک تا زَجِ تِ ًوَدار سرػر 

 

 هسر تر هرتغ ثاًیِ اسر، یؼٌی چِ؟ 5ٍقسی هی گَیین ضساب یک خَدرٍ  د( 

5 
 هسحرکی تر رٍی خط راسر در حرکر اسر. اگر ایي هسحرک تذٍى زغییر جْر، 

 
ٍ تقیِ آى را   v1هسیرش را تا سرػر ثاتر   

 را تِ دسر آٍریذ؟  v1  ٍ v2 طی کٌذ، سرػر هسَسط آى در ایي جاتِ جایی ترحسة  v2تا سرػر ثاتر 

5/1 

 

6 

ًوَدار اًذازُ جاتِ جایی ترحسة هسافر طی ضذُ ترای هسحرکی کِ در یک هسیر دایرُ ای یک دٍر کاهل را طی هی کٌذ، 

 را ترحسة هسر تِ دسر آٍریذ؟ dهطاتق ضکل زیر اسر. هقذار 
5/1 

 
 
 
 
 

7 

 .ثاًیِ طی هی کٌذ t، در هذذ  Bزا ًقطِ  Aهسحرکی هسیر هطخص ضذُ در ضکل هقاتل را از ًقطِ 

 چٌذ ثاًیِ اسر؟ tتاضذ،  m/s 5اگر اًذازُ سرػر هسَسط هسحرک در ایي جاتِ جایی تراتر تا 
5/1 

 

8 

𝛑) رٍز یک دٍر کاهل تِ دٍر سیارُ هی چرخذ. 30طی  کیلَهسری سیارُ قرار دارد. ایي قور 7200 در فاصلِ قور سیارُ ای   ) 5/1 
 رٍز را هحاسثِ کٌیذ؟ 30ایي قور در الف( هسافر طی ضذُ 

 

 هی تاضذ؟ km/hرٍز چٌذ  30ب( سرػر هسَسط قور در طی 

 

 تیطسریي هقذار جاتِ جایی ایي قور ًسثر تِ ًقطِ هثذأ در چِ رٍزی اسر؟ج( 

 ًورُ 15جوغ ًوراذ :                                                   سَال          8زؼذاد سَاالذ : 
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