
https://www.tafrihicenter.ir/edu


 
1 

  اولفصل 

  حركت در راستاي خط راست
  

برداري است كه ابتداي حركت را به  :)d(جابه جاييبردار 
  .انتهاي حركت وصل مي كند

كليه نقاط پيموده توسط متحرك (مسير  :)lمسافت (
  حركت) مسافت ناميده مي شود.

  

حركت مي كند وجابه جايي  yيا  xفرض براي اين است كه متحرك روي محور  روي خط راستدر حركت  -1نكته
  نمايش مي دهند: ∆يا  ∆را با 

1xمكان اوليه :  
2xمكان ثانويه :  

Δxجابه جايي :  
، مسافت را مي توان مجموع قدر مطلق جابه جايي هاي هر قسمت از حركت روي خط راست در حركت  -2نكته

  توصيف كرد:

                        ∆ 1 ∆ 2  .  .  . 

  جابه جايي يك كميت برداري و مسافت يك كميت نرده اي است. -3نكته
جابه جايي هم جهت با جهت حركت است و درصورتي كه حركت روي خط راست باشد مي تواند مثبت يا  -4نكته

 منفي باشد، اما مسافت همواره مثبت است.

  ه جايي را به دست آورد:زمان نيز مي توان مسافت وجاب -حت زير نمودار سرعتابا استفاده از مس -5نكته
∆ 1 2  .  .  . 

| 1| | 2|  .  .  . 

∆ 2 1 
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ه طور مثال در حركت روي خط راست مي كند، ببرداري است كه مبدأ مختصات را به مكان جسم متصل بردار مكان: 
 بردار مكان به صورت زير است:

r = xi  

  مسافت طي شده در واحد زمان تندي متوسط ناميده مي شود: :)avS(تندي متوسط

∆
 

  تندي متحرك در هر لحظه از زمان يا در هر نقطه از مسير را، تندي لحظه اي مي نامند. تندي لحظه اي:

  و روابط زير براي آن برقرار است: جابه جايي انجام شده در واحد زمان است ):avVسرعت متوسط(

   خط راست حركت نكند: ياگر متحرك رو -1
  اگر متحرك روي خط راست يك جابه جايي معين انجام دهد: -2
xمكان :  

Δxجابه جايي :  
tلحظه :  

Δt زماني: مدت يا بازه ي  
  اگر متحرك روي خط راست چند جابه جايي متوالي انجام دهد: -3

 

است با اين تفاوت كه بايد جهت حركت متحرك را نيز تعيين كنيم( در همان تندي لحظه اي  سرعت لحظه اي:
  حقيقت سرعت لحظه اي ، سرعت متحرك در هر لحظه است)

  .هاي برداري هستندكميتو لحظه اي ي نرده اي و سرعت متوسط هاكميت ولحظه اي تندي متوسط -1نكته
  متوسط هم جهت با جابه جايي متحرك است. سرعت -2نكته

به صورت زير آن را تبديل   باشد و در صورتي كه سرعت متوسط  ستا  سرعت متوسط  SIيكاي  -3نكته
  نماييد:

  است. تندي لحظه ايه ترتيب به معناي سرعت لحظه اي وسؤاالت بدر به تنهايي » تندي«و كلمه» سرعت«كلمه-4نكته
در جهت مماس بر مسير است ودر حركت بر خط راست بردار سرعت بردار سرعت متحرك همواره  -5نكته

  عالمت سرعت نشانه ي جهت حركت متحرك است. در حركت بر خط راستبه عبارت ديگر حركت آن است و
  در حركت روي خط راست اگر سرعت ثابت باشد سرعت لحظه اي و متوسط برابرند.  -6نكته

∆

∆

2 1

2 1
 

 

 
∆ 1 ∆ 2  .  .  .

∆ 1 ∆ 2  .  .  .
 

 

∆
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  زمان:-تعيين سرعت متوسط و لحظه اي با كمك نمودار مكان

 

  

 

  

  
  زمان برابر سرعت متوسط است. -شيب خط واصل بين دو نقطه در نمودار مكان -1
  لحظه اي است.برابر سرعت زمان در هر لحظه  -شيب خط مماس بر نمودار مكان -2
  

به  s10=2tو  s2=1tخط راستي آغاز كرده است، در لحظه هاي  يمتحركي كه حركت خود را از مبدأ رو -1تست
از مبدأ مختصات است. سرعت متوسط آن از شروع حركت تا پايان ثانيه دهم چند  -m5+ و m5ترتيب در فواصل 

m/s است؟  

1 (5/0                 2 (5/0-                   3 (
5
4                    4( 5

4  

  )2گزينه( -پاسخ

به طول  Aثانيه ابتدا به نقطه ي  10ها حركت مي كند، در مدت  xمبدأ در امتداد محور متحركي كه از  -2تست
  است؟ m/sمتر برمي گردد. سرعت متوسط در كل اين مدت چند  -20به طول  Bمتر ، سپس به نقطه ي  20

1 (2                     2 (20-                     3 (10                       4 (2-  
  ) 4گزينه( -پاسخ

  

 6دت ثانيه توقف مي كند، پس از آن در م 10طي مي كند، سپس متر را  20ثانيه  4متحركي در مدت  -3تست
  است؟ m/sمتر در خالف جهت قبلي حركت مي نمايد. سرعت متوسط در كل مسير چند  5 ،ثانيه

1 (75/0               2 (2                    3 (4                     4 (1  
  )1گزينه( -پاسخ
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    روي خط راست     V3و  V  ،V2را به طور متوالي با سرعت هاي  x3و  x  ،x2متحركي جابه جايي هاي  -4تست
  ، سرعت متوسط آن در كل مسير چقدر است؟ مي پيمايد

1 (3
2                2 (V2                    3 (4

3V                       4 (2
3V 

  ) 2گزينه( -پاسخ
  
  

است. سرعت متوسط آن دربازه ي زماني  SIدر سيستم  =π2sin+25/0 xمعادله ي حركت متحركي  -5تست

0t= تا s 1
4 t= چقدر است؟  

1) 4                   4) 3                 05/0) 2) صفر               1
4  

  
و بقيه ي مسير  m/s15نصف مسير را با سرعت ، m/s 10را با سرعت مستقيم خود مسير  يك سوممتحركي  -6ستت

  است؟  m/sچندطي مي كند.سرعت متوسط آن در كل مسيردر يك جهت  m/s 5را با سرعت 
1 (5                   2 (10                    3 (15                        4 (20  

  ) 2گزينه( -پاسخ
  
  

. . . . . . . ثانيه،  10به صورت زير است. سرعت متوسط آن در مدت  SIزمان متحركي در  -نمودار مكان -7تست
بيش ترين فاصله  متحرك . . . . . . . و در لحظه ي  برثانيهمتر. . . . . . . . ثانيه  10در مدت  تندي متوسط آنمتربرثانيه،

  متوقف شده است. . . . . . . .از مبدأ داشته ودر لحظه ي 
1 (1-  ،5  ،6 t=  ،6t= 

2 (1- ،5  ،10t=  ،6t= 

3 (1 ،10 ،6 t=  ،6t=  
4 (1-  ،5  ،6 t=  ،10t= 

 
 )1گزينه( -پاسخ
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  با توجه به نمودار مقابل سرعت متوسط در كدام بازه ي زماني بيش تر است؟ -8تست
  2tتا  3t                 2 (1t) صفر تا1
3 (1t  3تاt                    4 2) صفر تاt  
 
 

  )  گزينه( -پاسخ
  

ثانيه اول چند برابر سرعت  4باشد، سرعت متوسط در  =s4 tمماس بر نمودار در لحظه ي  dاگر خط  -9تست
  است؟ =4tمتحرك در 

1 (2                   2 (
1
2  

3 (
  1 
2         4 (2-  

  
  )4گزينه( -پاسخ

زمان متحركي به صورت زير است،  -نمودار مكان -10تست
  بار تغيير جهت داده است. . . . . . .بار متوقف شده و . . . . .  متحرك

  سه –) سه 2سه                      –) دو 1
  دو –) دو 4دو                       -) سه3
  

  )3گزينه( -پاسخ
 زمان زير كدام گزينه درست است؟-با توجه به نمودار سرعت  -11تست

  جهت حركت عوض شده است. 3tجهت حركت منفي و در  2t) از صفر تا 1
  جهت حركت عوض شده است. 1tجهت حركت منفي و در  4tتا  1t) از 2
  جهت حركت عوض شده است.  3tجهت حركت منفي و در  4tتا  1t) از 3
  جهت حركت عوض شده است. 1tجهت حركت منفي و در  1t) از صفر تا 4

  )2گزينه( -پاسخ
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  داده شده براي آن درست است؟زمان زير چه تعداد از عبارت هاي  -با توجه به نمودار مكان -12تست
  است. =0tآ) بيش ترين سرعت متحرك در 

  ب) سرعت ابتدا كاهش و سپس افزايش يافته است.
  است. 2tبيش ترين فاصله متحرك از مبدأ  مربوط به لحظه ي پ) 

  مثبت اما جهت حركت ابتدا 2tت) مكان متحرك بين بازه ي صفر تا
  مثبت و سپس منفي است.

  توقف رخ داده است. ريك باث) در طول حركت 
1 (1                        2 (2                          3 (3                            4 (4  

  )4گزينه( -پاسخ
  

زمان متحركي است كه در مسير مستقيم حركت كرده است، بيشينه ي سرعت  -شكل زير نمودار مكان -13تست
  آن چند متر بر ثانيه است؟

1 (3  
2 (5  
3 (7  
4 (9  

  )2گزينه( -پاسخ
  
  

 xزمان متحركي است كه روي محور  –شكل زير ، نمودار سرعت  -14تست
ثانيه ي اول پيموده است، چند متر است؟                                                                 5حركت مي كند. مسافتي كه متحرك در 

  )98-(رياضي خارج
1 (10                   2 (21                   
3 (25                   4 (29  

  )3نه(گزي -پاسخ
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زمان متحركي به صورت مقابل است. مسافت  -نمودار سرعت -15تست
 طي شده توسط متحرك چند برابر جابه جايي آن در كل حركت است؟

1( 1
3                          2 (3  

3 (
1
2                                 4 (

1
4  

  )2گزينه( -پاسخ
 18زمان متحركي در مسير مستقيم مطابق شكل مقابل است، اگر سرعت متوسط در  –نمودار سرعت  -16تست

ثانيه برابر 
20
  است؟ m/sچند  1Vباشد، متر بر ثانيه  3

1 (8                            2 (10  
3 (12                         4 (15  

  )2گزينه( -پاسخ
  
  
  

زمان متحركي كه روي خط راست حركت  -نمودار سرعت -17تست
يه ، ثان ϴدر مي كند مطابق شكل مقابل است، اگر جابه جايي متحرك 

  است؟ m/sمتر باشد، سرعت متوسط در اين مدت چند  360
1 (18                           2 (16  
3 (180                         4 (20  

  )1گزينه( -پاسخ

  
حركت مي كند،  xزمان متحركي كه روي محور  -نمودار سرعت -18تست

مطابق شكل زير است. بزرگي سرعت متوسط متحرك در بازه ي زماني كه 
  است چند متر بر ثانيه است؟ xحركت متحرك خالف جهت محور 

   5/2) 2) صفر                     1
3 (5/7                      4 (10 

  )3گزينه( -پاسخ
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 ،استزمان متحركي كه در مسيري مستقيم در حركت  -نمودار سرعت -19تست
 m/s10ثانيه برابر  25به صورت شكل زير است. اگر سرعت متوسط متحرك در اين 

  باشد، بيشينه ي سرعت متحرك در ضمن حركت ، چند متر بر ثانيه است؟ 
  )98-(تجربي                                                    25) 2                                20) 1
3 (40                                4 (50   

  )1گزينه( -پاسخ
  
  

دار داشته باشد شتابدار است ، بنابراين حركت شتاب سرعت جهتيا اندازه تغيير در هر گاه حركتي حركت شتابدار: 
  يكي از سه وضعيت زير است:

  بردارسرعت(تندي) تغيير مي كند: اندازه -1
  
  
  آن تغيير مي كند: جهتاندازه بردار سرعت(تندي) ثابت است اما  -2
  
  
  
  
  
  
  آن تغيير مي كند:جهت بردار سرعت و هم ي  اندازههم  -3
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  تغييرات سرعت در واحد زمان شتاب متوسط است كه به صورت زير محاسبه مي شود: شتاب متوسط:
  هاي غير خط راست:در حركت  -1
  
  
  در حركت بر روي خط راست: -2
  

  زمان:-سرعتمتوسط و لحظه اي با كمك نمودار  شتابتعيين 

 

  

 
  

  
  زمان برابر شتاب متوسط است. -شيب خط واصل بين دو نقطه در نمودار سرعت -1
  زمان در هر لحظه برابر شتاب لحظه اي است. -شيب خط مماس بر نمودار سرعت -2

  ) است.ΔVجهت شتاب متحرك هم جهت با بردار تغييرات سرعت متحرك ( -1نكته

 
با توجه به نكته فوق مي توان ثابت كرد در حركت بر روي خط راست جهت بردار شتاب را مي توان به   -2نكته

  صورت زير تعيين نمود:
  شتاب حركت هم جهت با جهت حركت (بردار سرعت) است:،در حركت تند شونده  -1
  
  
  شتاب حركت خالف جهت حركت (بردارسرعت) است: ،در حركت كند شونده -2
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زمان متحركي بر مسير مستقيم به شكل مقابل  –نمودار سرعت  -20تست
برابر شتاب متوسط آن بين  =s10tاست. اگر شتاب متحرك در لحظه ي 

 =s 12 tمتحرك در لحظه ي  سرعتباشد،  s12=2tو  s5=1tدو لحظه ي 
  است) =s10tمماس بر نمودار در لحظه ي  d(خط است؟ m/sچند

1 (28                       2 (24  
3 (36                       4 (20  

  )3گزينه( -پاسخ
  
 

كي كه بر روي خط راست رزمان متح -نمودار  سرعت -21تست
حركت مي كند ، مطابق شكل است. بزرگي شتاب متوسط و سرعت 

ثانيه به ترتيب از راست به چپ  3تا  1متوسط در بازه ي زماني 
  برابر است با:

  0و  -2m/s10) 2                   0و  0) 1
  -m/s 10و  -m/s10-         4 (2m/s10و  0) 3

  )2گزينه( -پاسخ
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  ويند.گاگر اندازه ي سرعت متحرك(تندي ) ثابت باشد و تغيير نكند آن را حركت يكنواخت مي  : تيكنواخحركت 

  انواع حركت يكنواخت:

در اين حركت، متحرك با تندي ثابت بر مسير مستقيم و بدون تغيير جهت حركت يكنواخت روي خط راست:  -1
  بدون شتاب است چون اندازه و جهت سرعت ثابت است)حركت مي كند.(اين حركت 

( اين يره اي حركت مي كند.در اين حركت، متحرك با تندي ثابت در مسير دا حركت دايره اي يكنواخت: -2
  حركت شتاب دار است زيرا با وجود آنكه اندازه ي سرعت ثابت است، جهت بردار سرعت تغيير مي كند)

  معادله ي حركت يكنواخت روي خط راست:

x=vt + xo 

  
  است. =0aگفته شد در اين حركت همانطور كه  -1نكته
  است. avV=Vدر اين حركت  -2نكته
به ) =0t(با شروع لحظه اي غيراز زماني معيندر اين حركت مي توان معادله حركت را براي يك بازه ي  -3نكته

  صورت زير نوشت:

  نمودارهاي حركت يكنواخت:
  معادله اين حركت نمودار آن خطي با شيب ثابت است:: با توجه به درجه اول بودن زمان-نمودار مكان -1

 

  

  

  
  زمان سرعت متحرك را نشان مي دهد: -شيب نمودار مكانزمان: -نمودار سرعت -2

  

  

ox 0: مكان اوليه(مكان درt=( 
x مكان ثانويه( مكان در لحظه ي :t (  
vسرعت:  
 

Δx=vt 
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 معادله هاي حركت شتاب دار با شتاب ثابت:

1
2

2                                                         :زمان)-معادله حركت(معادله مكان-1

:                                                                                                           زمان-معادله سرعت-2  

2 2 2 ∆                                                                                                  زمان:معادله مستقل از -3

∆ 2                               معادله مستقل از شتاب:                                                                             -4

∆
 1 
2

2                                                                               اوليه : معادله مستقل از سرعت-5

  است. ava=aدر حركت شتاب دار با شتاب ثابت  -1نكته
  

در حركت شتاب دار با شتاب ثابت ، سرعت متوسط ، عالوه بر رابطه هايي كه در قسمت هاي قبل گفته شد  -2نكته
  با رابطه ي زير نيز قابل محاسبه است:

  

را دركليه ي  aدر حركت شتاب دار با شتاب ثابت اگر سرعت در حال افزايش باشد(حركت تند شونده) ،  -3نكته
را در كليه ي روابط منفي قرار  aروابط مثبت قرار دهيد و اگر سرعت در حال كاهش باشد(حركت كند شونده) ، 

  دهيد.
  

مطرح مي گردد به مثال هاي زير توجه در مورد زمان براي آشنايي با اصطالحاتي كه در تست هاي كنكور  -4نكته
  كنيد:

 =3tقط لحظه ي منظور ف            =3tلحظه ي  -1

 =3tتا  =0tسه ثانيه اول          منظور  -2

 =3tتا  =2tثانيه ي سوم             منظور  -3

 =12tتا  =9tسه ثانيه ي چهارم            منظور  -4

 

2
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در صورتي ) n2t=تا  n1t=-1( يعني بين ام  nدر حركت شتاب دار با شتاب ثابت مسافت طي شده در ثانيه  -5نكته
                                                                   به صورت زير محاسبه مي گردد: تغيير جهت رخ ندهدكه در اين بازه 

  

تغيير جهت در صورتي كه در اين بازه ام  nثانيه  tدر حركت شتاب دار با شتاب ثابت مسافت طي شده در  – 6نكته
  به صورت زير محاسبه مي گردد: رخ ندهد

  

،  زمان -اينكه آيا متحرك تغيير جهت داشته است يا خير كافي است در معادله ي سرعتبراي تشخيص  -7نكته
سرعت متحرك را صفر قرار داده و سپس معادله ي سرعت را در بازه هاي زماني مختلف تعيين عالمت 

  نماييد.(عالمت سرعت نشانه جهت حركت است)

  در حركت شتاب دار با شتاب ثابت ، زمان و مسافت توقف به صورت زير قابل محاسبه است:  -8نكته

توقف  

∆ توقف

2

2
 

  انواع حركت شتاب دار با شتاب ثابت روي خط راست:
حركتي است كه در آن سرعت متحرك با آهنگ ثابتي افزايش مي يابد، در اين حركت  حركت تند شونده: -1

  است: <0avبردارهاي سرعت و شتاب با يكديگر هم جهت مي باشند، پس در اين حركت 

  

حركتي است كه در آن سرعت متحرك با آهنگ ثابتي كاهش مي يابد، در اين حركت حركت كند شونده:  -2
  است: >0avب ، خالف جهت يكديگر مي باشند، پس در اين حركت بردارهاي سرعت و شتا

  

  

 

∆
1
2

2 2 1  

 

 

∆
1
2

2 1  
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  نمودارهاي حركت شتاب دار با شتاب ثابت:

  است نمودار سهمي است: 2زمان درجه  -: با توجه به اينكه معادله ي مكانزمان -نمودار مكان-1

  

  زمان برابر سرعت متحرك است: -شيب نمودارمكان زمان: -نمودار سرعت -2

  

  زمان برابر شتاب متحرك است: -شيب نمودار سرعت زمان: –نمودار شتاب  -3

 

  

  

 زمان برابر تغييرات سرعت است: -مساحت زير نمودار شتاب -1نكته

  

 

  
  زمان به صورت زير براي تعيين عالمت شتاب به كار مي رود: -جهت تقعر نمودار مكان -2نكته
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  نمودارها:جمع بندي چند نكته مربوط به 
  زمان برابر سرعت متحرك است. –در هر نوع حركتي شيب نمودار مكان  -1
  زمان برابر شتاب متحرك است. -در هر نوع حركتي شيب نمودار سرعت -2
  زمان برابر جابه جايي است. –در هر نوع حركتي مساحت زير نمودار سرعت  -3
  بر تغييرات سرعت است.زمان برا –در هرنوع حركتي مساحت زير نمودار شتاب  -4
  زمان مي توان براي تعيين عالمت شتاب استفاده نمود. -در هر نوع حركتي ازجهت تقعر نمودار مكان -5
  

به ترتيب در مكان هاي  s6=2tو  s2=1tمتحركي كه با سرعت ثابت روي خط راست حركت مي كند در  -22تست
m4-=1x  وm 12=2x زمان آن كدام است؟ -قرار دارد ، معادله مكان  
1 (12-t4x=          2 (12t+4x=            3 (4-t4x=               4 (12- t4-x=  

  )1گزينه( -پاسخ
  

ساعت مي پيمايد. وي با  5/4كيلومتري مستقيم بين دو شهر را در مدت  90دوچرخه سواري فاصله ي  -23تست
مي زند، اما براي رفع خستگي توقف هايي هم دارد. مدت كل توقف هاي او به طور ركاب  km/h24سرعت ثابت 

  تقريبي چند دقيقه است؟
1 (80              2 (45                   3 (30                     4 (15  

  )2گزينه( -پاسخ
  

به طور كامل عبور مي كند.  km/h 18متر و با سرعت  200در مدت يك دقيقه از روي پلي به طول ترني  -24تست
  طول ترن چند متر است؟

1 (300                     2 (50                     3 (200                     4 (100  
  )4گزينه( -پاسخ

متحركي با سرعت ثابت بر روي خط راست حركت مي كند و در ثانيه هاي چهارم ، پنجم و ششم حركت  -25تست
باشد، مكان اوليه ي متحرك چند  =m 12xدر مكان  =s6tمتر جابه جا مي شود. اگر متحرك در  9خود در مجموع 

  متر است؟
1 (6-                 2 (6                      3 (2                         4 (2-  

  ) 1گزينه( -پاسخ
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ترمز مي كند ، پس از چند  2m/s2در حركت است كه راننده با شتاب ثابت  km/h72اتومبيلي با سرعت  -26تست
  مي رسد؟ km/h 36ثانيه سرعت اتومبيل به 

1 (10                         2 (5                         3 (15                        4 (20  
  )2گزينه( -پاسخ

  
  

ثانيه طي مي كند و  +3tو  tمتر را بر مسير مستقيم بين دو لحظه ي  48مسافت  ،شتاب ثابت بامتحركي  -27تست
  بوده است؟  m/sچند  tمي رسد، سرعت اين متحرك در لحظه ي  m/s20در پايان مسير سرعتش به 

1 (10                     2 (12                      3 (12                       4 (15  
  )3گزينه( -پاسخ

  
  

 m/sاست. در لحظه اي كه سرعت متحرك به  =8t+4-2t5xبه صورت  SIمعادله ي حركت متحركي در  -28تست

  مي رسد، متحرك در چه فاصله اي از مبدأ قرار دارد؟ 6
1 (6                      2 (9                       3 (12                        4 (15  

  ) 2گزينه( -پاسخ
  
  

شروع به حركت مي كند ، پس از گذشت چند ثانيه سرعت  2m/s 5/1متحركي از حال سكون با شتاب ثابت  -92تست
  مي شود؟ m/s3متوسط آن در كل حركت برابر 

1 (2                     2 (3                      3 (4                        4 (5  
  )3گزينه( -پاسخ

  
  

سرعت خود را  2m/s2با شتاب ثابت و  m125پس از طي مسافت مستقيم  يك اتومبيل در حال حركت -30تست 
  اين مسافت در چند ثانيه طي شده است؟مي رساند.  m/s 30افزايش داده و به 

1 (5                       2 (6                       3 (4                         4 (3  
  )1گزينه( -پاسخ
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 2m/s 2در حال حركت است كه راننده مانعي را مي بيند و با شتاب ثابت   m/s 20اتومبيلي با سرعت  -13تست
ثانيه باشد، از ديدن مانع تا توقف كامل ، اتومبيل چه مسافتي  5/0ترمز مي كند و مي ايستد. اگر زمان واكنش راننده 

  را طي مي كند؟
  متر100) 4متر                       200) 3متر                     220) 2متر                  110) 1

  )1گزينه( -پاسخ
  
  
  
  

حركت مي كند و در ثانيه هاي چهارم، پنجم وششم و هفتم حركت خود 2m/s 5/0متحركي با شتاب ثابت  -23تست
  تحرك چقدر بوده است؟متر جابه جا مي شود، سرعت اوليه ي م 32در مجموع 

1 (5/5                    2 (6                       3 (5/6                      4 (7  
  )1گزينه( -پاسخ

  
  
  

  ثانيه اول وضعيت حركت چگونه است؟ 6است. در  =6t+8-2t4xمعادله ي حركت متحركي  -33تست
  حركت كند شونده دارد. xحركت تند شونده ، سپس خالف جهت محور  x) درجهت محور 1
  ابتدا حركت تند شونده و سپس حركت كند شونده دارد. x) درخالف جهت محور 2
  حركت تند شونده دارد. xحركت كند شونده ، سپس در جهت محور  x) در خالف جهت محور 3
  ابتدا حركت تندشونده و سپس حركت كند شونده دارد. x) در جهت محور4

  )3گزينه( -پاسخ
  
  

متحرك در دو ثانيه ي دوم مسافتي كه است.  =2t+4Vزمان متحركي به صورت  –معادله ي سرعت  -34تست
  چند متر است؟طي مي كند 

1 (20                    2 (28                         3 (32                          4 (12  
  )2گزينه( -پاسخ
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است. مسافت طي شده در ثانيه سوم  =t4 V-10صورت  به SIدر  زمان متحركي -معادله ي سرعت -35تست
 حركت چند متر است؟

1 (1                        2 (2                          3 (5/0                       4 (5  
  ) 1گزينه( -پاسخ

  
  

2به صورت  SIزمان متحركي در  -معادله مكان -36تست 6 است. مسافت طي شده در دوثانيه ي  8
  دوم حركت چند متر است؟

1 (1                        2 (2                            3 (3                              4(4  
  )2گزينه( -پاسخ

  
  
  

تا  S0=1tاست. در فاصله ي زماني   =t4+  2t2x -8به صورت  SIزمان متحركي در  -معادله ي مكان -73تست
S2=2t 98-، مسافتي كه متحرك طي مي كند، چند برابر اندازه ي جابه جايي آن است؟                      (رياضي خارج(  
1 (1                        2 (5/1                        3 (6/1                       4 (2  

  )1گزينه( -پاسخ
  
  

+ متري مبدأ و در 1در  =s2tب ثابت شروع به حركت مي كند. در لحظه ي جسمي از حال سكون با شتا -38تست
  + متري مبدأ است. در شروع حركت در چند متري مبدأ بوده است؟13در =s4tلحظه ي 

1 (2-                      2 (2                       3 (3                         4(3-  
  )4گزينه( -پاسخ
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ادامه ي حركت مي كند. بعد از مدتي، مستقيم شروع به ردر مسي 1aاتومبيلي از حال سكون با شتاب ثابت  -39تست
برابر  4طي مي كند تا بايستد. اگر مسافت طي شده در مرحله ي اول  2aاين مسير را در همان جهت با شتاب ثابت 

  است؟ 1aچند برابر  2aمرحله ي دوم باشد، اندازه ي طي شده مسافت 

1 (2                     2 (4                       3 (1
2                       4 (1

4  

  )2گزينه( -پاسخ
  

حركت  xروي محور  2m/sمطابق شكل زير ، متحركي با شتاب ثابت  -40تست
ثانيه طي كند و در  8را در مدت  Bو  Aمي كند. اگر فاصله ي بين دو نقطه ي 

  )98-چند متر است؟          (تجربي OAسرعتش صفر باشد، فاصله ي  Oنقطه ي 
1 (18                       2 (36                           3 (45                              4 (72  

  ) 2گزينه( -پاسخ
  
  
  

ثانيه طي مي كند  8را در مدت  Bتا  Aمتري از  80متحركي در مسير مستقيم و با شتاب ثابت فاصله ي  -41تست
  مي رسد. شتاب حركت چند متر مربع بر ثانيه است؟ m/s 15سرعتش به  Bو در لحظه ي رسيدن به نقطه ي 

1 (
3
2                          2 (

3
4                           3 (

5
2                             4 (

5
4  

  )4گزينه( -پاسخ

  

 Vاز حال سكون به راه مي افتد و سرعت خود را به  2m/s 5/0اتومبيلي در مسير مستقيم با شتاب ثابت  -42تست
حركت آن كند مي شود تا متوقف شود. اگر كل مسافت طي  2m/s 5/2مي رساند، سپس ترمز مي كند و با شتاب 

  متر باشد كل زمان حركت چند ثانيه است؟ 270شده در اين مرحله 
1 (18                      2 (24                         3 (36                          4 (48  

  )3گزينه( -پاسخ
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ثانيه شتاب  10ز مبدأ مختصات شروع به حركت مي كند و پس از ا 2m/s 4متحركي از حال سكون با شتاب  -43تست
 30تا مي رسد. بيش ترين فاصله ي متحرك از مبدأ مختصات  2m/s 2آن به طور ناگهاني در خالف جهت اوليه به 

  ثانيه پس از آغاز حركت كدام است؟
  متر80) 4متر                      280) 3متر                      380) 2متر                    600) 1

  )1گزينه( -پاسخ

  

  اتومبيلي روي خط راست در حركت است. راننده با شتاب ثابت ترمز مي گيرد و اتومبيل بعد از مدتي  -44تست
 2m/sمتر باشد، شتاب حركت اتومبيل چند  5/4ثانيه آخر حركت  5/1مي ايستد. درصورتي كه جابه جايي اتومبيل در 

  است؟
1 (2-                   2 (4-                      3 (3                        4(1  

  )2گزينه( -پاسخ

  

از مكان  =m/s 3+Vبا شتاب ثابت در حركت است و در مبدأ زمان با سرعت  xمتحركي روي محور -45تست
m4+x=  مي گذرد. اگر متحرك در لحظه يs4 t=  در جهت مثبت محورx  در بيش ترين فاصله ي خود از مبدأ

  در چند متري مبدأ خواهد بود؟ =s 8tباشد، در لحظه ي 
1 (4                      2 (6                      3 (8                          4 (12  

  )4گزينه( -پاسخ
  

مي كند، ترمز 2m/s5در حركت است كه راننده مانعي را مي بيند و با شتاب  km/h 72اتومبيلي با سرعت  -46تست
  طي كند، زمان واكنش راننده چند ثانيه است؟ متر را 46اگر از ديدن مانع تا توقف كامل ، اتومبيل مسافت 

1 (3/0                 2 (4/0                    3 (5/0                   4 (6/0  
  )1گزينه( -پاسخ
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به حركت در مي آيد و پس از مدتي حركتش  2m/s 5متحركي در يك مسير مستقيم با شتاب ثابت  -74تست
 25حركتش كند شونده شده و مي ايستد. اگر كل زمان حركت  2m/s 5يكنواخت مي شود و در نهايت با همان شتاب 

  باشد، زماني كه حركت يكنواخت بوده است، چند ثانيه است؟ m/s20ثانيه و سرعت متوسط در اين مدت 
1 (5                         2 (10                          3 (15                            4 (20  

  )3گزينه( -پاسخ
  
  

 كت است . راننده با ديدن مانعي  دردر حال حر km/h 108  اتومبيلي روي يك خط راست با سرعت -48 تست

و  1tترمز مي كند و درست جلوي مانع مي ايستد. اگر زمان واكنش راننده  2m/s 3، با شتاب ثابت  m165  فاصله ي

2باشد،  2tزماني كه حركت اتومبيل كند شونده بوده 

1
  كدام است؟ 

1 (5                  2 (10                      3 (15                      4 (20  
  )4گزينه( -پاسخ

  
  

شروع به حركت مي نمايد.  2m/s 4و با شتاب dمسير مستقيم به طول  در يك بدون تغيير جهتمتحركي  -94تست

اگر 
8
  چند متر بوده است؟ dثانيه طي شود،  2در اين مسير انتهاي  9

1 (18                        2 (9                        3 (36                           4 (12  
  )1گزينه( -پاسخ

 

  

2به صورت  SIزمان متحركي در  -معادله ي مكان -50تست 6 ، ثانيه ي ابتداي حركت 10است. در  10
  كم ترين فاصله ي متحرك از مبدأ مختصات چند متر بوده است؟

  3) 4) صفر                    3                      1) 2                   10) 1
  )2گزينه( -پاسخ
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2به صورت  SIزمان متحركي در  -معادله ي مكان -51تست 2 4 است. تندي متوسط متحرك در  2
  است؟ بر ثانيه رند متثانيه ي ابتداي حركت چ 4
1 (5/4                        2 (3                           3 (5/3                           4 (7  

  )4گزينه( -پاسخ

  
  
  

زمان آن كدام  -زمان متحركي بر روي خط راست به صورت زير است. معادله ي مكان -مكاننمودار -52تست
  است؟

1 (10t+2x=                            2 (10t+2-x=  
3 (10t-2x=                              4 (10-t2-x=  

  )2گزينه( -پاسخ
  
  

 xزمان متحركي كه با شتاب ثابت روي محور -نمودار مكان -53تست
حركت مي كند مطابق شكل است. سرعت متحرك در لحظه اي كه متحرك 

  است؟ m/sاز مبدأ مكان عبور كرده است چند 
  2) 2) صفر                          1
3 (4                              4 (8  

  )3گزينه( -پاسخ
  
  

زمان متحركي در مسير مستقيم مطابق شكل مقابل  – نمودار شتاب -54تست
باشد، سرعت اوليه  m/s4/6اگر سرعت متوسط متحرك در اين مدت است، 

  است؟ m/sي آن چند 
1 (6                                    2( 5  
3 (10                                    4 (8  

  )2ينه(گز -پاسخ
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زمان متحركي در مسير مستقيم ، سهمي و  -نمودار مكان -55تست
  كدام است؟ SIزمان آن در  –معادله ي سرعت به صورت مقابل است. 

1 (4V=t-                          2 (4t-2V= 

3 (4t+2V=                       4 (2V=-t+  
  )2گزينه( -پاسخ

  
  
  

زمان متحركي به صورت سهمي  -كانمار مطابق شكل زير ، نمود -56تست
  )98-چند متر بر ثانيه است؟ (رياضي =s8tاست. سرعت متحرك در لحظه ي 

1 (3                                2 (4                     
 3 (6                              4 (12  

  
  )3گزينه( -پاسخ

  
  
  

  به شكل مقابل است. زمان متحركي -نمودار مكان -57تست
  زمان آن كدام است؟ -نمودار سرعت

  
  
  
  
  
  
  
  

  گزينه(  ) -پاسخ
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  متحركي به شكل مقابل است.زمان  -نمودار سرعت -58تست
  زمان آن كدام گزينه مي تواند باشد؟ -نمودار مكان

 

  
  گزينه(  ) -پاسخ

  
  
  

  گزينه(   )  -پاسخ
زمان آن به كدام صورت مي تواند  -زمان متحركي به صورت زير است، نمودار سرعت -نمودار شتاب -59تست
  باشد؟

  
  
  
  
  

 گزينه(  ) -پاسخ

  گزينه(  ) -پاسخ

در  m/s30زمان متحركي كه با سرعت اوليه ي  -نمودار شتاب -60تست
حركت مي كند، مطابق شكل زير است. سرعت متحرك در  xجهت محور 

  )98-تر بر ثانيه است؟ (تجربي خارجم، چند s30=2tتا  s10=1tبازه ي زماني 

1 (15                      2 (20                    3 (25/21                     4 (5/42  

  )3گزينه( -پاسخ
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ثانيه بزرگي  8تا  0زمان متحركي مطابق شكل زير به صورت سهمي است. در بازه ي زماني  -نمودار مكان  -61تست
  ، كدام است؟ SIشتاب متوسط و سرعت متوسط در 

  و صفر 2) 2و صفر                      1) 1
   2و2) 4                          1و  1) 3

  )1گزينه( -پاسخ

  

  

  

حركت   xمكان متحركي كه روي محور  –نمودارشتاب  -62تست
از  =0tمي كند ، مطابق شكل زير است. اگر متحرك در لحظه ي 

 =m61 xعبور كند، سرعت آن در مكان  m/s10مبدأ با سرعت 
  چند متر بر ثانيه است؟

1 (22                  2 (12                    3 (8                      4 (6  

  )2گزينه( -پاسخ

  

 

كه روي  Bو  Aزمان دو متحرك  -نمودار سرعت -63تست
حركت مي كنند، مطابق شكل زير است. در مدتي كه  xمحور 

جابه جايي   حركت كرده است. بزرگي xدر جهت محور  Aمتحرك 
 ، چند متر است؟ Bمتحرك 

1 (186                     2 (192  
3 (200                     4 (228  

  )2گزينه( -پاسخ
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  زمان رو به رو كدام قسمت حركت تند شونده است؟ -با توجه به نمودار مكان -64تست
 4tتا  1t – 3tتا  0) 1

2 (1t  2تاt- 3t  4تاt  

3 (1t  2تاt-2t  3تاt 

 3tتا  1t – 2tتا 0) 4

  گزينه(  ) -پاسخ
  

حركت مي كند.  xزمان متحركي را نشان مي دهد كه برروي محور  -شكل رو به رو نمودار سرعت  -65تست
  چقدر است؟ 2tو 1tسرعت متوسط متحرك بين دو لحظه ي 

1 (m/s5/18                      2 بيش تر از (m/s5/18  
  ) داده هاي مسأله كافي نيست.4               5/18) كم تر از 3

  

  گزينه(  ) -پاسخ

  

غاز مي كند به صورت زير است،          زمان متحركي كه در خط راست حركت خود را آ -نمودار شتاب -66تست
  بيش ترين تندي متحرك در كدام لحظه است؟

1 (1t=                 2 (2t=                   3 (3t=                      4 (5/1t= 

  گزينه(  ) -پاسخ

  

  

  
است . در كدام لحظه بردار مكان تغيير جهت  i)12-t2+2t2(= rبه صورت  SIبردار مكان متحركي در  -67تست

  مي دهد؟
1 (1                            2 (2                             3 (3                              4 (4  

  )2گزينه( -پاسخ
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   در اين نوع مسائل دو متحرك مستقل كه به طور هم جهت يا خالف جهت يكديگر حركت  مسائل حركت نسبي:
  مي كنند ، بررسي مي شود. براي حل اينگونه مسائل به ترتيب زير عمل كنيد:

  را به گونه اي فرض كنيد كه دو متحرك بر روي آن قرار گيرند. yيا  xابتدا محور  -1
انتخاب كنيد.( توصيه مي كنيم مكان اوليه ي يكي از دو متحرك را به عنوان  براي محور رسم شده مبدأ مختصات -2

  مبدأ مختصات در نظر بگيريد)
با توجه به جهت و نوع حركت هر يك از متحرك ها عالمت هاي سرعت و شتاب را تعيين كنيد و براي هريك از  -3

  زمان بنويسيد. -متحرك ها معادله ي مكان
زمان يك رابطه ي رياضي برقرار كنيد. به طور مثال فرض كنيد  -سؤال بين دو معادله ي مكانبا توجه به اطالعات  -4

  متر از يكديگر قرار دارند و يكي از حالت ها ي زير در سؤال مطرح شود: 100دو متحرك در فاصله ي 
 
 

 2x=1x       :الف) دو متحرك به هم مي رسند

  
 1x-2x=60        متر مي شود: 40بار  ب) فاصله ي دو متحرك از يكديگربراي اولين

  
  2x-1x=60      متر مي شود: 40پ) فاصله ي دو متحرك از يكديگربراي دومين بار 

  
ثانيه بعد حركت نمايد، با  T ماگر در مسائل حركت نسبي متحرك اول حر كت كند اما متحرك دو تأخير زماني :
ثانيه كم تر در راه بوده است، زمان حركت متحرك ها را به يكي از دو صورت زير  Tرك دوم متحتوجه به اينكه 

  بنويسيد:
t                                                                                اوليt+T             اولي  

t-T                                                        دومي                   t                دومي  
  

بر روي متحرك ديگري داراي  1Vهر گاه متحركي با سرعت  مسائل يك متحرك روي بر روي متحرك ديگر:
ابتدا دو متحرك است، در اينگونه مسائل   برآيند دو بردار سرعتحركت نمايد، سرعت واقعي آن  2Vسرعت 

  آوريد و با توجه نوع حركت آن، مسأله را حل كنيد. سرعت واقعي متحرك بااليي را به دست
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 m/s 3و دومي با سرعت  m/s 2متر از يكديگر قرار دارند اولي با سرعت  300دو دونده كه به فاصله  -68تست
  دوند. در فاصله ي چند متري از مكان اوليه ي دونده ي اول، دو دونده به هم مي رسند؟به طرف يكديگر مي 

1 (180                           2 (120                          3 (160                           4 (100  
  )2گزينه( -پاسخ

  
  

 2m/s 1از يكديگر قرار دارند. در يك لحظه اولي از حال سكون و با شتاب  m60دو متحرك به فاصله ي  -96تست
به صورت تند شونده به طرف هم حركت مي كنند . پس از چند  2m/s 3و شتاب  m/s 2و دومي با سرعت اوليه ي 

  ثانيه دو متحرك به هم مي رسند؟
1 (6                           2 (4                          3 (5                            4 (3  

  )3گزينه( -پاسخ
  
  
  

از  m/s 5مين لحظه دوچرخه سواري با سرعت در پشت چراغ قرمزي اتومبيلي  ايستاده است كه در ه -70تست
، اين اتومبيل به دنبال دوچرخه شروع به حركت مي كند 2m/s2ثانيه بعد اتومبيل با شتاب  10كنار اتومبيل مي گذرد. 

  پس از چند ثانيه به دوچرخه مي رسد؟
1(10                      2 (20                            3 (30                            4 (40  

  )1گزينه( -پاسخ
  
  

متر جلوتر اتومبيل ديگري با  36در حركت است . از  m/s20در يك مسير مستقيم ، اتومبيلي با سرعت  -71تست
ومبيل ها دو بار ازهم سبقت            از حال سكون در همان جهت به راه مي افتد. در اين حركت ات 2m/s 2شتاب ثابت 

  له ي زماني اين دو سبقت چند ثانيه است؟مي گيرند. فاص
1 (2                          2 (10                          3 (16                           4 (18  

  )3گزينه( -پاسخ
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به طرف يكديگر در حال حركت هستند. هنگامي كه دو  m/s15و  m/s 5دو متحرك با سرعت هاي  -72تست
سرعت خود را افزايش و دومي با  2m/s2 با شتاب متر از يكديگر قرار مي گيرند، اولي 250ي  متحرك در فاصله

  سرعت خود را كاهش مي دهد، اين دو متحرك در چه لحظه اي از كنار هم عبور مي كنند؟ 2m/s  1شتاب 
1 (10                       2 (20                           3 (30                            4 (40  

  ) 1گزينه( -پاسخ
  
  
  

، به صورت زير زمان دو متحرك كه از مبدأ مكان بر مسير مستقيم به راه افتاده اند -نمودار سرعت -73تست
  است ، در چه لحظه اي دو متحرك به هم مي رسند؟

1 (30                            2 (25  
3 (40                            4 (35  

  ) 1گزينه( -پاسخ

  

را نشان مي دهد(نمودار  Bو Aشكل زير نمودار دو متحرك   -74تست
B  بخشي از يك سهمي است )، در چه لحظه اي سرعت متحركB  دو برابر

  مي شود؟A سرعت متحرك 
1 (12                           2 (18 

3 (9                              4 (6 

  )2گزينه( -پاسخ

  
متر در دوريل مجاور هم و موازي در خالف جهت  120متر و دومي  180دو ترن با طول هاي اولي  -75تست

باشد، پس از رسيدن سر ترن ها چند ثانيه  m/s18و دومي  m/s12يكديگر در حركت مي باشند. اگر سرعت اولي 
  طول مي كشد تا به طور كامل از كنار هم عبور كنند؟

1 (10                       2 (20                             3 (30                         4 (40  
  )1گزينه( -پاسخ
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30 

در مسير مستقيم به مقصد          Aاز نقطه ي  2m/s 8و  2m/s2دو متحرك از حال سكون با شتاب هاي  -67تست
چند متر  ABثانيه باشد،  3هم زمان به حركت در مي آيند. اگر اختالف زماني رسيدن آن ها به مقصد  B  نقطه ي
  است؟

1 (36                  2 (48                    3 (54                       4 (72  
  )1گزينه( -پاسخ

  

  

  

زمان دو متحرك كه از يك نقطه و در يك  -نمودار سرعت -77تست
) (برحسب ثانيهجهت حركت مي كنند به شكل مقابل است. در چه لحظه اي 

  دو متحرك به هم مي رسند؟
1 (5                 2 (20                    3 (15                       4 (5/17  

  )2گزينه( -پاسخ

  

  

كه هم زمان از حال  Bو Aزمان دو متحرك  -نمودار مكان -78تست
سكون به حركت در آمده اند، به صورت دو سهمي شكل زير است، اگر 

به سرعت  Bباشد ، نسبت سرعت متحرك  2m/s5/1برابر  Aشتاب متحرك 
  سبقت مي گيرد، كدام است؟  Aكه از در لحظه اي  Aمتحرك 

1 (
1
  )98-(تجربي خارج                                               2) 2                      2

 3 (3                   1 (
10
3                   

  ) 2گزينه( -پاسخ
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، و اگر  tقايقي در يك رودخانه فاصله ي بين دونقطه را اگر در مسير جريان آب حركت كند در مدت  – 79تست

 tدر خالف جهت آب حركت كند در مدت 
7
طي مي كند. سرعت قايق نسبت به آب ساكن چند برابر سرعت جريان  3

  آب است؟
1 (5/2                      2 (5/3                            3 (4                              4 (4/0  

  )1گزينه( -پاسخ

 

  فيزيك است.-پايان فصل ويژه دانش آموزان رشته رياضياز اين قسمت به بعد تا 

جسمي كه تحت تأثير جاذبه ي گرانشي ، در نزديكي زمين سقوط مي كند و اثر مقاومت هوا را بتوان  سقوط آزاد:
براي آن ناديده گرفت يك حركت آرماني با شتاب ثابت دارد كه به آن سقوط آزاد گفته مي شود. و اين شتاب 

  است. =2m/s 8/9gثابت

در اين حركت بهتر است شروع حركت را مبدأ مكان فرض كنيد،   معادله هاي سقوط آزاد بدون سرعت اوليه:
  باشد: oy=0اين موضوع باعث مي شود در تمام روابط 

1
2

2  

                                             :                 زمان)-معادله حركت(معادله مكان-1

                                                                                     :                              زمان-معادله سرعت-2

2 2 ∆                                                                                                          زمان:-معادله سرعت -3

∆ 2                                معادله مستقل از شتاب:                                                                           -4

∆
 1 
2

2                                                                معادله مستقل از سرعت اوليه :                -5

) به صورت زير n2t=تا  n1t=-1ام ( يعني بين  nدر حركت شتاب دار با شتاب ثابت مسافت طي شده در ثانيه  -1نكته

∆                                                                                                    محاسبه مي گردد:
1
2 2 1  

  ام به صورت زير محاسبه مي گردد: nثانيه  tدر حركت شتاب دار با شتاب ثابت مسافت طي شده در  – 2نكته

 

 

∆
1
2

2 2 1  
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  سقوط آزاد:مسائل برخي يك روش ساده و بدون فرمول براي حل 

  

  

  
  
  
  

متري سطح زمين رها مي شود، پس از چند ثانيه و با چه سرعتي به  80گلوله اي در شرايط خأل از ارتفاع  -80تست
  )=2m/s10g(زمين برخورد مي كند؟

  متر بر ثانيه        20 -ثانيه 4) 2  متر بر ثانيه          40 -ثانيه 4) 1
  متر بر ثانيه 20 -ثانيه 8) 4    متر بر ثانيه        40 -ثانيه 8) 3

  )1گزينه( -پاسخ
  
  

1رها مي كنيم. اگر سطح زمين از گلوله اي را از ارتفاع معيني  -81تست
ثانيه طي كند ،  3ابتداي مسير خود را در  4

  )=2m/s10gچند ثانيه پس از رها شدن به زمين مي رسد؟(
1 (8                      2 (9                      3 (12                         4 (6  

  )4گزينه( -پاسخ
  
  

 .با زمين برخورد مي كند m/s80گلوله اي را از ارتفاع معيني از سطح زمين رها مي كنيم و با سرعت  -82تست

9چند ثانيه طول مي كشد تا 
  )=2m/s10gابتداي مسير خودش را طي كند؟( 16

1 (3                      2 (6                      3 (4                         4 (5  
  )2گزينه( -پاسخ
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به زمين  m/s 40گلوله اي را در شرايط خأل از ارتفاع معيني از سطح زمين رها مي كنيم و با سرعت  -83تست
  )=2m/s10g(است؟ برخورد مي كند. يك ثانيه قبل از برخورد گلوله در چه ارتفاعي از سطح زمين بوده

1 (40                        2 (35                         3 (30                            4 (25  
  )2گزينه( -پاسخ

  

بيش ترين  در شرايط خأل رها مي شوند. اگر hدو گلوله به فاصله ي زماني يك ثانيه از نقطه اي به ارتفاع  -84تست
  )=2m/s10g(چند متر است؟ hمتر بر سد . ارتفاع  45فاصله ي آن ها در طول حركت به 

1 (80                     2 (110                       3 (125                       4 (145  

  )3گزينه( -پاسخ

  

متر سقوط آزاد مي كند و مقاومت هوا ناچيز است.  2متري روي بالشي به ضخامت  17شخصي از ارتفاع  -85تست
متر برسد ، اندازه ي شتاب شخص بعد از رسيدن به بالش تا انتهاي  5/0اگر در اين برخورد حداقل ضخامت بالش به 

  است؟( اين شتاب ثابت فرض شده است) gمسير رو به پايين چند 
1 (4                    2 (6                       3 (8                          4 (10  

  )4گزينه( -پاسخ
  
  
  

ثانيه از يك نقطه باالي زمين رها مي شوند. چند ثانيه پس از  5/2دو گلوله در شرايط خأل به فاصله ي  -86تست
  )=2m/s10gمي رسد؟( m 75/68رها شدن گلوله ي اول فاصله ي دو گلوله به 

1 (5/2                     2 (3                        3 (4                          4 (5/4  
  )3گزينه( -پاسخ
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ثانيه ي آخر  2متري سطح زمين رها مي شود. مسافتي كه در  125گلوله اي در شرايط خأل از ارتفاع  -87تست 
 )=2m/s10gثانيه سوم طي مي كند؟(حركت مي پيمايد ، چند برابر مسافتي است كه در 

1 (2/3                     2 (3                     3 (8/4                         4 (6/1  
  )1گزينه( -سخپا
  
  
  

به زمين مي رسد .   m/s55گلوله اي از يك بلندي بدون سرعت اوليه بدون سرعت اوليه و با سرعت  -88تست
  )=2m/s10gو ثانيه آخر سقوط چند متر را طي مي كند؟ ( مقاومت هوا ناچيز است 2اين متحرك در 

1 (80                       2 (85                       3 (90                        4 (95  
  )2گزينه( -پاسخ

  

  

به زمين مي رسد . اين  m/s 55كلوله اي از يك بلندي بدون سرعت اوليه رها مي شود و با سرعت  -89تست
  )=2m/s10gمتحرك در دو ثانيه ي آخر حركت خود چند متر راطي مي كند؟( 

1 (80                 2 (85                     3 (90                        4 (95  
  )2گزينه( -پاسخ

  
  
  

   طي  متر را 3/34اوليه در شرايط خأل سقوط مي كند و در آخرين ثانيه سقوط گلوله اي بدون سرعت  -90تست
  )=2m/s8/9gسرعت چند متر بر ثانيه به زمين رسيده است؟( مي كند. اين گلوله با 

1 (4/78                      2 (49                          3 (4/29                          4 (2/39  
 )4گزينه( -پاسخ
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ثانيه به زمين مي رسد . مسافت  nجسمي در شرايط خأل بدون سرعت اوليه سقوط مي كند و پس از مدت  -91تست
  طي شده در آخرين ثانيه سقوط چند برابر مسافت طي شده در اولين ثانيه سقوط است؟

1 (n                2برابر) (1-n2(               2) 3برابرn                        4 (√ برابر  
  )2گزينه( -پاسخ

  

  

 Bو يك ثانيه بعد گلوله ي ديگري از نقطه ي  A، گلوله اي از نقطه ي  ABCدر امتداد قائم  -92تست
بوده و دو گلوله با هم در نقطه ي  =m45ABاگربدون سرعت اوليه و در شرايط خأل رها مي شوند. 

C  برسند،   سطح زمينبهBC  )2چند متر است؟m/s10g=(  
1 (40                      2 (60                       

3 (80                        4 (120  
  )3گزينه( -پاسخ

  
  

داي برخورد سنگ به سطح آب به گوش         ثانيه بعد ص 9سنگي را از باالي يك چاه آب رها مي كنيم و  -93تست
  فرض كنيم، سطح آب در چه عمقي از دهانه ي چاه قرار دارد؟ m/s 320مي رسد. اگر سرعت صوت را 

  متر 160) 4متر                       640) 3متر                      405) 2             متر       320) 1
  )1گزينه( -پاسخ

  

  

متري زمين عبور مي كند و با سرعت  9از ارتفاع  Vرها مي شود. اين گلوله با سرعت  hگلوله اي از ارتفاع  -94تست

V 
3
  )=2m/s10gچند متر است؟ (از مقاومت هوا صرف نظر شود و  hبه زمين مي رسد.  2

  )98-(رياضي                                                    36) 4                       4/32) 3                  18) 2                 2/16) 1
  )1گزينه( -پاسخ

  



  

 رانی ح: بَ  تنظيموتھيه           حركت در راستاي خط راست  فصل اول/ كنكور 3 فيزيك  
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از همان نقطه  Bمتري سطح زمين رها مي شود. يك و نيم ثانيه بعد گلوله ي  70از ارتفاع  Aگلوله ي  -95تست
، فاصله ي دو گلوله از هم چند متر است؟ ( از مقاومت هوا صرف  Bرها مي شود، دو ثانيه پس از رها شدن گلوله ي 

  )98-(رياضي خارج                                                              )                                                        2m/sنظر شود و 
1 (25/11                    2 (20                    3 (30                       4 (25/41  

  )4گزينه( –پاسخ 
  

  

  

  




