
 مدت زمان : به نام خدا نام و نام خانوادگی :

 

 یسواالت تست

 .ندیگو یکند، ................ م یم یکه متحرک از مبداء تا مقصد ط ییبه مجموعه طول ها-1

 ی( تند4( مسافت                 3( سرعت                     2               یی( جابجا1

 

 جنس ................ هستند.شده هر دو از  مودهیو مسافت پ ییجابه جا-2

 چکدامی( ه4                        ی( انرژ3( طول                         2                          روی( ن1

 

 باشد، نوع حرکت ................ است. رییثابت و بدون تغ رشیمس یدر ط یاگر سرعت حرکت متحرک-3

 3و  2 نهی( گز4( بدون شتاب           3ثابت                یتند ( با2( شتابدار               1

 

 شتاب ................. است. یریاندازه گ یاصل یکای-4

 چکدامی( ه4      قهیبر دق لومتری( ک3                 هی( متر بر ثان2        هیبر ثان لومتری( ک1

 

 .ندیگو ی................ م دیمایپ یکه متحرک در مدت زمان صرف شده م یبه مقدار مسافت-5

 ( شتاب متوسط4     ی( سرعت لحظه ا3متوسط               ی( تند2        یلحظه ا ی( تند1

 

 نقشه را محاسبه کرد. یدو نقطه رو نیب یتوان فاصله واقع یبه کمک ............م-6

 3و  1 نهی( گز4                 یی( جابه جا3(سرعت                        2                      اسیمق( 1

 

 سواالت تشریحی
 

 44آن ها  میو فاصلة مستق لومتریک 111اصفهان حدود  یخیبروجن از شهر تار یشهر کوهستان یفاصله جاده ا-1

عت متوسط متوسط و سر یکند، تند یط قهیدق 07دو شهر را در مدت  نیفاصله ب ییاست .اگر خودرو لومتریک

 چقدر است؟ هیبرحسب متر بر ثان لیاتومب

 

 ییمتر و بردار جابجا لویک 46 ریکند . اگر طول مس یم یط قهیدق 26را در مدت  یو خم چیپر پ  ریمس یلیاتومب-2

 به طرف جنوب شرق باشد . لومتریک24آن 

 .دیرا حساب کن لیمتوسط اتومب یتند الف

 

 .دیرا حساب کن لیسرعت متوسط اتومب -ب

 



 مدت زمان : به نام خدا نام و نام خانوادگی :

 

کند سرعت  یبه سمت شمال حرکت م6sرا ظرف مدت47mبه سمت غرب وسپس هیثان4رادر مدت67m یلیتومب -3

 است؟m/sمتوسط او چند

 

 

گردد اگر زمان  یرفته و باز م Bبه Aاز نقطه  هیثان 47متررا در مدت 377مسابقه دو به طول  ریمس یدونده ا-4

 باشد مطلوب است: هیثان 57وزمان برگشتش  هیثان 37رفت آن 

 

 است؟ هیدونده در رفت چند متر بر ثان نی(سرعت متوسط االف

 

 آن)در رفت و برگشت(چه قدر است؟ ی(سرعت متوسط کلب

 

 لومتریک 02بر ساعت به  لومتریک 14از  هیثان 5را در مدت  ییسرعت خود رو میمستق ریمس کیدر  یراننده ا-5

 ؟خودرو  چقدر است نیبرساعت رسانده است .شتاب ا

 

 

 .دیآ یبه حرکت در م هیمتر بر مربع ثان 14با شتاب  ییمایهواپ-6

 برسد ؟ هیمتر بر ثان 54از صفر به مایمقدار زمان الزم است تا سرعت هواپ چه

 

 

می رسد. تندی متوسط  Bثانیه به نقطه  4طی مدت  Aمتحرکی برروی مسیرنشان داده شده درشکل از نقطه -0

 رک چند برابر سرعت متوسط آن است؟حمت

 

 KM5                             MK3           

 B  MK4       A 

 

 

 


