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 پرسص

 . کٌیذ هطخص  × ػالهت تا را درست گسیٌِ ( الف

 ؟ است ضذُ اًجام ًیرٍ از قسوت کذام زًین هی ضرتِ تٌیس تَج تِ راکت تا ٍقتی (1

 □د(کطیذى                                          □ دادى فطار ٍ دادى د(ّل                         □ کطیذى ٍ دادى ّل ب(                         □ دادى ٍفطار کطیذىالف(

 . است ضذُ جسن ................. تاػج ضَد ٍارددرٍازُ تیطتري سرػت تا کِ زًذ هی درٍازُ درٍى تِ سر تا آیذ هی طرفص تِ کِ را تَپی ، فَتثال تازیکي ٍقتی(2

 □حرکت د(                                                 □ اًذازُ تغییر (د                                          □ هسیر تغییرب(                                      □ سرػت تغییر الف(

 . ایذ ضذُ جسن ....................... تاػج ، هیذاریذ ًگِ پا کٌار تا ضوا ٍ دٌّذ هی پاس ضوا طرف تِ را تَپی کِ ٍقتی (3

 □هسیر تغییر د(                                                               □تَقفد(                                      □   ضکل تغییر ب(                                                □ حرکت الف(

 .ایذ ضذُ جسن ................... تاػج ، دّیذ هی پاس دیگري تِ پا کٌار تا ضوا ٍ اًذازًذ هی ضوا طرف را تَپی کِ ٍقتی (4

 □هسیر تغییرد(                                                         □  حرکت د(                                                □ تَقف ب(                                          □ ضکل تغییر الف(

 .ایذ ضذُ جسن ..................... تاػج کٌیذ، هی تاد را است تاد کن کِ را تَپی کِ ٍقتی (5

 □هسیر تغییر (د                                                          □ حرکت (د                                    □ اًذازُ تغییر ( ب                                                  □ تَقف الف(

 .ایذ ضذُ جسن ..................... تاػج ، ضَد هی پارُ تَر ٍ زًیذ هی درٍازُ طرف تِ ضذت تا را تَپی کِ ٍقتی(6

 هسیر تغییر د(                                                 □  اًذازُ تغییر (د                                           □ حرکت ( ب                                         □  ضکل تغییر الف(

 ؟ ضَد هی جسن حرکت جْت تغییر سثة ًیرٍ حالت کذام در(7

 □جلَ طرف تِ اتَهثیل حرکت د(        □ تاى درٍازُ تَسط تَج گرفتيد(    □قرقرُ تَسط جسن تاالتردى ٍ طٌاب کطیذى ( ب   □ تفٌگ از تیر ضذى رّا الف(

 ؟ ضَد هی جسن ضکل تغییر سثة ًیرٍ حالت کذام در (8

 □ضَد زیاد سرػتص اتَهثیلی ٍقتی د(                   □ضیطِ ضکستي ٍ تَج تِ ضرتِ د(                               □ هٌسل لَازم جاتجاییب(   □ ػقة سوت تِ حرکت ٍ هاضیي دادى ّلالف(

 ؟ ضَد هی جسن سرػت تغییر سثة ًیرٍ حالت کذام (در9

 □حرکت حال در اتَهثیل گاز پذال رٍي فطار ب(                                □ ٍرزضی  حاتت دٍچرخِ رٍي زدى الف(رکاب

 □ایستادُ اتَهثیل ترهس پذال رٍي د(فطار                                  □ حاتت کیلَهتر 88 سرػت تا هاضیي د(حرکت 
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 ؟ است ًگرفتِ صَرت ًیرٍیی ، زیر هَارد از حالت کذام در (18

 □کطٌذ هی هخالف جْت دٍ از را طٌاتی یکساى ًیرٍي تا گرٍُ دٍ ب(ٍقتی            □دٌّذ هی ّل را جسوی یکساى ًیرٍي تا ٍ هخالف جْت دٍ از دًٍفر ٍقتی الف(

 □ایستذ هی ٍ گیرد هی ترهس ٍ است حرکت حال در هاضیي تا ًفر یک د(ٍقتی                              □دّذ ّل را آى خَاّذ هی ٍ ایستادُ هاضیي کٌار در ًفر یک ٍقتی د(

 . دّیذ قرار هٌاسة ّاي کلوِ خالی جاّاي در ( ب

 .است ................................. اػوال یا کردى ٍارد هؼادل کطیذى یا ٍ دادى ّل ػلَم در (1

 . این کطیذُ را آى ٍ کردُ ٍارد ًیرٍ آى تر ............................................... را کطَیی درب ٍقتی (1

 . ین دادُ ّل را آى ٍ کردُ ٍارد ًیرٍ آى تر .............................................. را گاٍصٌذٍق درب ٍقتی(3

 ........................... را ٍآى کردُ ٍارد ًیرٍ آى تر ترین هی خَد سر تاالي ٍ کٌین هی تلٌذ زهیي رٍي از را ٍزًِ ٍقتی(4

 . کٌذ هی ...................................... جسن دّین هی ( ّل ) فطار یا ٍ کطین هی را جسوی ٍقتی (5

 . کٌٌذ هی ...................................... را یکذیگر احر ضًَذ ٍارد هخالف جْت دٍ در هساٍي ًیرٍي دٍ ٍقتی (6

  هطخّص کٌیذ.ًادرست را  ٍ  درست ّاي  جولِ ( د

 .کٌین هی هطاّذُ خَدهاى یا اجسام رٍي تر را آًْا احر ٍلی تیٌین ًوی را آًْا ها ٍ دارًذ ٍجَد ًیرٍّا ها زًذگی توام در(1

 جسن چٌذ تر جسن یک احر از است ػثارت ًیرٍ (2

 . تاضٌذ داضتِ کٌص ٍ احر ترّن جسن دٍ آى تایذ حتوا ٍ تاضذ داضتِ ٍجَد دٍجسن حذاقل تایذ ًیرٍ تَلیذ تراي (3

 ضذُ جسن جْت تغییر فرستذتاػج هی زهیي از خارد تِ را تَج ّایص هطت تا اٍ ٍ آیذ هی طرفص تِ سرػت تا کِ را تَپی تاى درٍازُ ٍقتی (4

 . است

 .ایذ ضذُ جسن ضکل تغییر تاػج رٍد هی تاال پرچن ٍ کطیذ هی ضذُ ٍصل هیلِ تِ کِ را ویچپر طٌاب ٍقتی (5

 . کٌذ هی تغییر ضکل جسن آى، دّین هی ّل را جسوی ٍقتی(6

 خَاّذ ػول ًیرٍي ضَد هی ٍارد اٍل جسن تِ کِ دٍم جسن ًیرٍي تٌاهین، کٌص ًیرٍي کٌذ هی ٍارد دٍم جسن تِ اٍل جسن کِ را ًیرٍیی اگر (7

 . تَد

 . ضَد هی هحسَب دادى ّل ًَػی ، ًیرٍ تؼریف ًظر از فضا طرف تِ هَضک پرتاب (8
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 . است ضذُ جسن ضکل تغییر تاػج تسازد، زیثا هجسوِ یک آى از تا تراضذ هی آًقذر را سٌگی تکِ ٌّرهٌذ یک ٍقتی(9

 . کٌذ هی حرکت است کردُ ٍارد کوتري ي ًیرٍ کِ کسی طرف تِ جسن کطٌذ هی را جسوی هخالف جْت دٍ از ًفر دٍ ٍقتی (18

 . دّیذ کاهل پاسخ زیر ّاي سَال تِ ( د

 . تسًیذ هخال راًیس ّستین ًیرٍ کردى ٍارد حال در دائن رٍز طَل در ها دّذ هی ًطاى کِ را رٍزاًِ کارّاي از هَرد سِ ؟ چیست ًیرٍ (1

 ؟ ضَد هی ًوایاى ّایی ضکل چِ تِ ًیرٍ احرات (2

          . کٌیذ هطخص را ًیرٍ هٌاتغ (3

 کند؟ نمی حرکت طناب اما شود، می وارد نیرو طناب بر که این وجود با حالتی چه در شما نظر به (الف   : کطی طٌاب ي هساتقِ یک در(4

  شود؟ می برنده ها گروه از یکی حالتی چه در (ب

 .دّیذ ضرح هخال رکر تا را هَضَع ایي  "است. جسن دٍ تیي هتقاتل احر از ًاضی ًیرٍ "(داًطوٌذاى هی گَیٌذ:5

 . دّیذ ضرح هخال تارکر را هَضَع ایي گیرد هی ضتاب جسن آى کٌین هی ٍارد ًیرٍ حرکت حال در جسن تِ ٍقتی : گَیٌذ هی داًطوٌذاى(6

 جْت خالف در ٍ اًذازُ ّواى تِ ًیرٍیی ًیس دٍم جسن طرف از ضَد ٍارد ًیرٍیی دیگر جسن تِ جسوی طرف از ّرگاُ : گَیٌذ هی داًطوٌذاى (7

 . دّیذ ضرح هخال رکر تا را هَضَع ایي .ضَد هی ٍارد اٍل جسن تر

 

 ؟ افتین ًوی دّین هی تکیِ دیَار تِ کِ زهاًی چرا(8

 .کٌیذ دقّت زیر ّاي ضکل در ًیرٍ اػوال ّاي حالت تِ( 9

 

 1شکل                                           2شکل                                            3شکل            

   ؟ چرا ؟ کند می حرکت سریعتر جسم حالت کدام در ( الف

      ؟ چرا ؟ کند نمی حرکت جسم حالت کدام در ( ب
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 .پرکٌیذ را خالی جاّاي ًظر، هَرد جسن تر ًیرٍ احر تِ ِتَجّ تا زیر ّاي ضکل در(01

                                                                                                  

                                                                          

 .ضَد آى  ............................ضرٍع سثة است هوکي جسن تِ ًیرٍ کردى ٍارد (الف

 .ضَد هی آى حرکت ضذى  ............................سثة جسن تِ ًیرٍ کردى ٍارد (ب

 .ضَد هی آى حرکت ضذى ............................ سثة جسن تِ ًیرٍ کردى ٍارد (ج

 .ضَد آى حرکت ............................ تاػج است هوکي جسن تِ ًیرٍ کردى ٍارد (ت

 .ضَد آى ............................ تغییر سثة تَاًذ هی جسن تِ ًیرٍ کردى ٍارد (ث
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 پایاى


