سواالت متن فصل چهار پایه نهم
 -1بِ هجوَع طَلّایی وِ یه هتحشن اص هبذا تا همػذ هیپیوایذ .................. ،هیگَیٌذ .ظ38
هسافت پیوَدُ ضذُ
 -2هسافت طی ضذُ سا تعشیف وٌیذ؟ ظ38
ول هسیش پیوَدُ ضذُ تَسط یه هتحشن اص هبذا تا همػذ سا هسافت طی ضذُ هیگَیٌذ.
 -3بِ پاسُ خطی وِ داسای جْت هیباضذ  ....................هیگَیٌذ .ظ39
بشداس
 -4بشداس سا تعشیف وٌیذ؟ ظ39
اگش پاسُ خطی داسای جْت باضذ بِ آى بشداس هیگَیٌذ.
 -5جابِجایی سا تعشیف وٌیذ .ظ39
بِ اًذاصُی بشداس جابجایی وِ ًمطِ ضشٍع حشوت سا بِ ًمطِ پایاى حشوت ٍغل هیوٌذ جابجایی هیگَیٌذ.

 -6صهیي دس یه هذاس تمشیبا دایشُای ضىل بِ ضعاع تمشیبی 150هیلیَى ویلَهتش دس هذت  365سٍص بِ
دٍس خَسضیذ هیچشخذ اًذاصُ جابِجایی صهیي دس یه سال چِ لذس است؟
 )1غفش

 )2بِ اًذاصُ لطش هذاس

 )3بِ اًذاصُ هحیط دایشُ

 )4بِ اًذاصُ ًػف هحیط دایشُ

 )1غفش؛ چَى ًمطِ ابتذایی ٍ اًتْاییاش بش ّن هٌطبك ّستٌذ پس جابِجایی غفش است ٍلی هسافت
طی ضذُ بشابش هحیط دایشُ است.

 -7علی اص ًمطِ  Aدس لسوتی اص یه پاسن ضشٍع بِ حشوت بِ دٍس پان وشدُ است ٍ دٍباسُ بِ ًمطِ اٍل
خَد باص گطتِ است جابِجایی ٍ هسافت طی ضذُ علی سا با ّن همایسِ وٌیذ.
جابِ جایی

هسافت طی ضذُ؛ دس ایي حشوت جابِ جایی غفش است صیشا بِ هىاى اٍلیِ خَد باص گطتِ

است.
 -8سِ داًصآهَص بشای تفشیح بِ پاسن سفتِاًذ ٍ اص سشسشُّای پاسن بشای باصی استفادُ هیوٌٌذ سشسشُّا بِ
ضىل صیش هیباضٌذ بِ ًظش ضوا جابِجایی ٍ هسافت طی ضذُ داًصآهَصاى دس وذام یه بیطتش است؟

جابِجایی ( ; )1جابِجایی ( ; )2جابِجایی ()3
جابِجایی دس ّش سِ با ّن بشابش است صیشا جابِجایی فاغلِ هستمین هبذا تا همػذ هیباضذ ٍ دس ّش سِ
ایي فاغلِ یىی است.
هسافت طی ضذُ ()1

هسافت طی ضذُ ()3

هسافت طی ضذُ ()2

 -9هحوذ اص هٌضل خَد ضشٍع بِ حشوت هیوٌذ ٍ پس اص گزضت  20دلیمِ بِ هذسسِ هیسسذ  10دلیمِ
پس اص سسیذى بِ هذسسِ هتَجِ هیضَد وِ ٍسایل هَسد ًیاصش سا دس هٌضل جا گزاضتِ است دٍباسُ بِ
هٌضل بش هیگشدد.
الف) ًوَداس هىاى – صهاى هحوذ سا سسن وٌیذ.

ب) جابِ جایی هحوذ چٌذ هتش است؟
جَاب الف)

ب) جابجایی غفش است چَى بِ هبذا خَد باص گطتِ.

 -10دس ضىل همابل:
الف) جابِجایی ٍ هسافت طی ضذُ اص  Aتا  Cچٌذ هتش است؟
ب) بشداس جابِجایی ٍ هسافت طی ضذُ سا سٍی ضىل ًطاى دّیذ؟
 ; 6+ 8 ;14 mهسافت طی ضذُ (الف)
; 10 m

; 6 +8

; جابِجایی

(ب)
 -11هتحشوی بش سٍی هحیط دایشُای بِ ضعاع  4هتش حشوت هیوٌذ دس ّش یه اص حاالت صیش جابِجایی ٍ
هسافت طی ضذُ سا تعییي وٌیذ؟ (عذد پی بشابش )3
آ) پس اص ًین دٍس
ب) پس اص یه چْاسم دٍس
پ) پس اص سِ چْاسم دٍس

 -12دس حشوت بش سٍی خط ساست بشداسّای جابِجایی ّوَاسُ دس یه سَ ّستٌذ .ظ 39ظ غ
ًادسست ،دس حشوت بش سٍی خط ساست ،بشداسّای جابِجایی هوىي است ّن سَ یا غیش ّن سَ باضٌذ.
 -13هسافت طی ضذُ ٍ ّ ......................ش دٍ اص جٌس طَل ّستٌذ .ظ39
جابِجایی
 -14جابِجایی ٍ هسافت طی ضذُ اص چِ ًظش بِ ّن ضبیِ ّستٌذ؟ (چِ ٍیژگی هطتشوی داسًذ؟) ظ39
ّ-1ش دٍ وویتی اص جٌس جشم ّستٌذ.

ّ -2ش دٍ وویتی اص جٌس طَل ّستٌذ.

ّ -3ش دٍ وویتی اص جٌس صهاى است.

 -4جابِجایی ٍ هسافت طی ضذُ ّوَاسُ با ّن بشابشًذ.

ّ -2ش دٍ وویتی اص جٌس طَل ّستٌذ.
 -15جابِجایی ٍ هسافت طی ضذُ اص چِ ًظش بِ ّن ضبیِ ّستٌذ؟ ظ39
ّش دٍ وویتی اص جٌس طَل هیباضٌذ یىای استاًذاسد ّش دٍ دس ٍاحذ  ،SIهتش هیباضذ.
 -16بِ همذاس هسافت طی ضذُ دس ٍاحذ صهاى .................... ،هیگَیٌذ .ظ40
تٌذی هتَسط

(تَجِ :بِ جای ٍاحذ صهاى هیتَاًین هذت صهاى غشف ضذُ ّن بگَئین).

 -17یىای تٌذی هتَسط دس ٍاحذ  ......................... SIهیباضذ .ظ40
.m/s
 -18اگش خَدسٍیی هسیش هیذاى سٍبِ سٍ سا دس صهاى  12sطی وٌذ،
تٌذی هتَسط ایي خَدسٍ چٌذ  m/sهیباضذ؟ (پی ;  )3ظ40
 ; 2 π r ;2 3 10 ; 60mهسافت طی ضذُ
;5

; تٌذی هتَسط

یه سَال اضافی:
پَسیا ّش سٍص غبح طبك هسیش همابل اص خاًِ بِ هذسسِ هیسٍد .اگش اٍ ایي هسافت سا دس صهاى  10دلیمِ
طی وٌذ ،تٌذی هتَسط اٍ چٌذ هتش بش ثاًیِ است؟

 -19اگش غذای یه آرسخص سا  5sپس اص هطاّذُ ًَس آى بطٌَین فاغلِ تمشیبی غاعمِ با ها چٌذ هتش
است؟ (تٌذی غَت دس َّا ;
68)1

)340
170 )3

680 )2

1700 )4

1700 )4
هسافت طی ضذُ
صهاى

; تٌذی هتَسط

هسافت طی ضذُ

5 ; 1700m
 -20بشای تبذیل یىای

بِ

ًادسست ،بشای تبذیل یىای
 -21تٌذی هتَسط خَدسٍیی
20

 ; 340هسافت طی ضذُ

بایذ عذد هَسد ًظش سا دس  3/6ضشب وٌین .ظ41
بِ

بایذ عذد هَسد ًظش سا تمسین بش  3/6وٌین.

 72یا  .................هتش بش ثاًیِ هیباضذ .ظ41

; 340

ظ

غ

-22

 45چٌذ ویلَهتش بش ساعت است؟ ظ41
3/6 ;162

45

 -23سشعت هتَسط سا تعشیف وٌیذ؟ ظ42
بِ ًسبت جابِجایی بِ هذت صهاى غشف ضذُ (بِ ٍاحذ صهاى) سشعت هتَسط هیگَیٌذ.
 -24دًٍذُای هسیش صیش سا بشای سسیذى بِ همػذش دٍیذُ است اگش هذت صهاى حشوت ایي دًٍذُ اص هبذا
تا همػذ  100sطَل بىطذ سشعت هتَسط ایي دًٍذُ چٌذ
20 ; 80m

است؟
 ; 4جابجایی
جابِ جایی
صهاى غشف ضذُ

; 0/8

; سشعت
; سشعت

 -25تٌذی لحظِای سا تعشیف وٌیذ؟ ظ45
بِ تٌذی هتحشن دس ّش لحظِ تٌذی لحظِای هیگَیٌذ.
ّ -26ش گاُ سشعت لحظِای هتحشوی وِ بش سٍی خط ساست حشوت هیوٌذ دس توام لحظِّا یىساى
باضذ حشوت آى یىٌَاخت سٍی خط ساست ًاهیذُ هیضَد .ظ45

ظ

غ

دسست
 -27اگش تٌذی خَدسٍ دس طَل هسیش تغییشی ًىٌذ  .................. ٍ ................خَدسٍ با ّن بشابشاًذ .ظ45
تٌذی هتَسط – تٌذی لحظِای.
 -28دس حشوت یىٌَاخت ،سشعت هتَسط بیي دٍ لحظِ دلخَاُ بشابش با  ...................است .ظ45
سشعت لحظِای.

 -29دس حشوت یىٌَاخت هتحشن دس صهاىّای هساٍی هسافتّای یىساًی سا طی هیوٌذ .ظ45
ظ

غ

دسست
ٌّ -30گاهی وِ هیگَیین خَدسٍیی با تٌذی

 40بِ طشف ضشق دس حشوت است  ...................آى سا

هطخع وشدُاین .ظ46
سشعت
ٍ -31لتی هیگَیین (تٌذی هتحشوی
 )1یعٌی ضتاب هتَسط ایي هتحشن
 )2یعٌی سشعت ایي هتحشن

 20بِ سوت ضوال است) یعٌی چِ؟ ظ46
 20هیباضذ.

 20است.

 )3یعٌی سشعت هتَسط بشابش با سشعت لحظِای است.
 )4یعٌی حشوت ایي هتحشن حشوت یىٌَاخت بش خط ساست است.

 )2یعٌی سشعت ایي هتحشن

 20استٍ .لتی ولوِ تٌذی بِ ّوشاُ جْت هتحشن بِ واس بشدُ هیضَد

بیاًگش سشعت هتحشن هیباضذ.
 -32حشوت ضتابذاس چیست؟ ظ47
ٌّگاهی وِ سشعت یه هتحشن دس حال تغییش باضذ ،هیگَئین حشوتص داسای ضتاب است.
 -33بِ  .....................دس ٍاحذ صهاى ضتاب هتَسط هیگَیٌذ .ظ47
تغییشات سشعت

 -34تغییشات سشعت دس ٍاحذ صهاى سا چِ هیگَیٌذ؟ ظ47
 )1سشعت هتَسط

 )2سشعت لحظِای

 )4ضتاب هتَسط

 )3تٌذی لحظِای

 )4ضتاب هتَسط
 -35صهاًی وِ اتَهبیل دس یه هسیش هستمین حشوت هیوٌذ ٍ تٌذیسٌج اتَهبیل عذد ثابتی سا ًطاى
هیدّذ بِ ایي هعٌی است وِ ضتاب حشوت غفش است .ظ47

غ

ظ

دسست
ٍ -36لتی دس یه هسیش هستمین تٌذیسٌج اتَهبیل عذد ثابتی سا ًطاى هیدّذ هٌظَس چیست؟
 )1ضتاب حشوت غفش است.

 )2ضتاب حشوت دس حال صیاد ضذى است.

 )3سشعت هتَسط دس حال افضایص است.

 )4جابِ جایی هتحشن غفش است.

 )1ضتاب حشوت غفش است.
 -37ضتاب هتَسط سا تعشیف وٌیذ؟ ظ47
بِ تغییشات سشعت بش صهاى تغییشات سشعت ضتاب هتَسط هیگَیٌذ.
 -38هتحشوی اص حال سىَى بش سٍی خط ساست ضشٍع بِ حشوت هیوٌذ ٍ پس اص  10sساعت آى بِ
 90هیسسذ ضتاب هتَسط حشوت هتحشن چٌذ

هیباضذ؟
تغییشات سشعت
صهاى

; ضتاب هتَسط
; 25

; 2/5

90
; ضتاب

 -39هتحشوی اص حال سىَى دس هسیش هستمین ضشٍع بِ حشوت هیوٌذ اگش ضتاب آى
اص چٌذ ثاًیِ سشعت آى بِ

 4باضذ پس

 60هیسسذ؟
صهاى

; 15S

;4

تغییشات سشعت
صهاى

; ضتاب هتَسط

; صهاى

همایسِ سشعت هتَسط با تٌذی هتَسط؛
تٌذی هتَسط :هسافت پیوَدُ ضذُ دس ٍاحذ صهاى.
سشعت هتَسط :جابجایی دس ٍاحذ صهاى.
تٌذی وویتی ًشدُای ٍلی سشعت هتَسط وویتی بشداسی هیباضذ.

افتادگی آموز اگر طالة فیضی
هرگس نخورد آب زمینی که تلنذ است

تْیِ وٌٌذُ :موالئی
دبیشستاى ضْیذ تٌذگَیاى ًاحیِ 3
آرس 95

