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مكان، جابه معادله   بردار  حركت،  لحظه ي  ، سرعت متوسط و  يك بعدي جايي  حركت  در    اي 
  بارم  مرجع  

    .ي حركت را تعريف كنيدمعادله.1

  .ي درست را انتخاب كنيد از داخل پرانتز گزينه.2
شـتاب   - سرعت متوسط(كند، برابر  زمان را در دو لحظه قطع مي - شيب خطي كه نمودار مكان) الف

  .بين آن دو لحظه است) متوسط
  )1- 1مثال (  .   جهت است هم) تغيير سرعت - جايي جابه(بردار سرعت متوسط با بردار) ب

  90دي و رياضي  92دي ماه نهايي 

  91رياضي جبراني اسفند  نهايي

  )بار تكرار 10(
 

25/0  
25/0  

  
  

 .هاي زير را مشخص كنيد درستي يا نادرستي عبارت.3
  .اي متحرك است زمان برابر شتاب لحظه - نمودار مكان شيب خط مماس بر) الف
 . اي است ي زماني دلخواه در جهت بردار سرعت لحظه جايي در هر بازه بردار جابه) ب

  89 رياضي دينهايي 
   91كرج حضرت مريم

  )بار تكرار 11(

25/0  
25/0  

  

xي  با رابطه SIي حركت جسمي در  معادله.4 t t   2 4     . ن شده استبيا 3
  .ي سرعت آن را به دست آوريد معادله) الف
  .ي اول رسم كنيد ثانيه 4زمان متحرك را در  –زمان و سرعت  –نمودارهاي مكان ) ب
 )5- 1و مثال1- 1تمرين(  .نمودار مسير حركت جسم را رسم و چگونگي حركت را توصيف كنيد)پ

  91نمونه دولتي عاشورا  20تهران 

  )بار تكرار 11(

  

 .اي را تعريف كنيد سرعت لحظه)الف.5
xبـه صـورت   SIي حركت جسمي در  معادله) ب t t 3 بزرگـي سـرعت متحـرك در    . اسـت  24

tيلحظه s  ) 4- 1مثال (  چند متر بر ثانيه است؟ 2

   86دي  رياضينهايي 

  )بار تكرار 8(

5/0  
5/0  

متحـرك در مسـير مسـتقيم، مطـابق شـكل زمـان يـك   - نمودار مكـان .6
بزرگـــي ســـرعت آن در كـــدام . صـــورت يـــك ســـهمي اســـت بـــه
t)ي لحظه ,t ,t )1 2  تر از بقيه است؟ بيش 3

 

   89تهران فرزانگان پويا 

  )بار تكرار 7(

  

وتاههاي زير پاسخ كبا توجه به نمودار براي پرسش.زمان متحركي مطابق شكل است –نمودار مكان .7
  .بنويسيد

  نوع حركت جسم شتابدار است يا يكنواخت؟ ) الف
  شيب بين دو لحظه دلخواه از نمودار، معرف چه كميتي است؟) ب
  رسد؟ هايي پس از شروع حركت، متحرك به مبدأ مكان مي در چه لحظه) پ
  قدر است؟ ي سرعت جسم چه اندازه ،t1 ي در لحظه) ت

 

  93ياضي شهريور رنهايي 

  

  )بار تكرار 7(

هر مورد 
25/0  

لحظه  حركت يك بعدي شتاب متوسط و  در    اي 
  .از داخل پرانتز عبارت مناسب را انتخاب كنيد.8

  .است) جهت هم - خالف(بردار شتاب متوسط با تغييرات سرعت 
  90رياضي شهريور نهايي 

  )بار تكرار 10( 

25/0  

 .مشخص كنيد)غ(يا)ص(با حروفراهاي زير درستي يا نادرستي عبارت.9
  .اي متحرك است زمان، برابر شتاب لحظه - شيب خط مماس بر نمودار مكان) الف
  .اي متحرك است زمان، برابر شتاب لحظه - شيب خط مماس بر نمودار سرعت) ب
  .شتاب متحرك در هر لحظه در جهت سرعت متحرك است) پ
  :به اين پرسش پاسخ دهيد) ت

  .در يك حركت سرعت صفر باشد ولي شتاب صفر نباشد؟ مثالي بزنيد آيا ممكن است

  93و  89رياضي دي نهايي 

  )بار تكرار 10(
  

هر مورد 
25/0  

زمان حركت جسمي بر روي خط راست مطـابق شـكل - نمودار سرعت.10
    .است
  .بيان كنيد ABخط  استنباط خود را در مورد پاره) الف
 .بنويسيد ي فيزيكي مربوط به آن را رابطه) ب

  )7- 1مثال (

   89رياضي تير نهايي 

  

  

  )بار تكرار 10(

25/0  
25/0  

 

شناسي در يك بعد حركت 



 9  دحركت شناسي در دو بع/  1فصل 

  بارم  مرجع  

  .)باشد ها اضافي مييكي از عبارت(هاي داخل پرانتز به كدام جمله مربوط است؟ هر يك از كميت.11
  )بردار تغيير سرعت - اي شتاب لحظه - اي سرعت لحظه - بردار تغيير مكان(

  .جهت است ط با اين كميت همبردار سرعت متوس) الف
  .به سمت صفر ميل مي كند tحد شتاب متوسط است، هنگامي كه) ب
 .دهدزمان، اين كميت را نشان مي-شيب خط مماس بر نمودار مكان)پ

   89تجربي دي نهايي 

  

  

  )بار تكرار 6(

25/0  
25/0  
25/0  
25/0  

  

   90رياضي شهريورنهايي  .را بنويسيدي رياضي آنر تعريف كنيد و رابطهاي را به كمك نمودا شتاب لحظه.12

  )بار تكرار 10(

5/0  

 :زمان متحركي، مطابق شكل است - نمودار سرعت.13
  است؟ xي زماني بردار سرعت متحرك در جهت محور در كدام بازه) الف
  هايي شتاب متحرك، صفر است؟ در چه لحظه) ب
  .شتاب متوسط مثبت است يا منفي؟ توضيح دهيد t3تا t2ي در بازه) پ
  

 )2- 1تمرين (

  90رياضي دي نهايي 
  

  

  

  )بار تكرار 8( 

25/0  
25/0  
5/0  

xمعادله حركت جسمي به صورت.14 t t 3   .است 26
  .به  دست آوريد را ثانيه 2تا  1زماني  ي سرعت متوسط در بازه) الف
tي شتاب متحرك در لحظه) ب s   .را به دست آوريد 3
 )9- 1مثال (  .ثانيه به دست آوريد2تا1ي زمانيبازه شتاب متوسط آن را در)پ

   91 - 44اصفهان شاهد

  

  

  )بار تكرار 6(

  

متحرك  كميتتعيين   نوع حركت يك  كندشونده(ها و    )تند يا 
       .پرانتز عبارت درست را انتخاب كنيد از داخل.15

  .است) كندشونده -تندشونده(عالمت باشند، حركت در حركت يك بعدي، اگر شتاب و سرعت هم) الف
  .هستند) در خالف جهت - جهت هم(در حركت تندشونده روي خط راست، بردارهاي سرعت و شتاب  )ب

  )1- 1فعاليت (

  87رياضي اسفند نهايي 

   89رياضي دي  نهايي

  

  )بار تكرار 10(

25/0  
25/0  

  . هاي زير را مشخص كنيد درستي يا نادرستي عبارت.16
  .حركت حتماً منفي است شتابدر حركت كندشونده، ) الف
  .در حركت تندشونده، شتاب حركت حتماً مثبت است) ب

  87رياضي اسفند نهايي 

   90رياضي شهريور نهايي 

  )بار تكرار 10(

25/0  
25/0  

   89رياضي دي نهايي  .حركت تندشونده را تعريف كنيدمفهوم فيزيكي .17

  )بار تكرار 8(

25/0  

  
متحرك مسئله  ثابت يك  حركت با شتاب    هاي 

xصورت  به xروي محور  SIمعادله مكان متحركي در .18 t t   25 6   .باشد مي 12
  .دست آوريد شتاب حركت را به) الف
tي سرعت متحرك در لحظه) ب s   قدر است؟ چه 2
دار تندشونده و كندشونده بر روي خط راست، عالمت سرعت و شتاب نسـبت   هاي شتاب در حركت) پ

  به هم چگونه است؟

   89تجربي دي نهايي 
  

  

  )بار تكرار 6(

  
25/0  
5/0  

25/0  

mي خـيس   ي شتاب يك خودرو در حين ترمز كردن در جـاده  بيشينه.19

s22  اگـر ايـن خـودرو بـا     . اسـت

kmسرعت

h
تواند  متري خود ببيند، آيا مي 45ي  در حركت باشد و راننده ناگهان مانعي را در فاصله 72

 )11- 1مثال (   خودرو را به موقع متوقف كند؟

   91ابوريحان    8تهران 

  

  

  )بار تكرار 10(

  

كنـد و ثانيه طي مي8را در مدتBتاAمتري از80ب ثابت، فاصلهمتحركي در مسير مستقيم با شتا.20
mسرعتش به  Bرسيدن به  ي در لحظه / s15 قدر است؟ شتاب حركت چه ،رسد مي  

   91فرد   مالير عشقي

  )بار تكرار 6(

  

 

حركت با شتاب ثابت در يك بعد 
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  بارم  مرجع  

xي با رابطه SIي حركت جسمي در  معادله.21 t t   2 4   .بيان شده است 3
tهاي زماني زمان اين متحرك را بين بازه -نمودار مكان) الف 1  تاt s2 رسم كنيد، نوع حركت  3

  .را مشخص كنيد
 .ي زماني چند بار تغيير جهت داده است متحرك در اين بازه)ب

   89پروين اعتصامي  تبريز

  )تكراربار  11(

  

ي اول حركــت ثانيـه tآيـد دراگـر سـرعت متوسـط جســمي كـه از حـال ســكون بـه حركـت درمــي.22
m

s
mدوم حركت  ي ثانيه t در و 4

s
mي سوم حركت نيز ثانيه tو در  6

s
باشد، نـوع حركـت آن بـا     6

  تاب هر مرحله ثابت است، از شروع حركت به ترتيب چگونه است؟كه ش توجه به اين

   89كرج فرزانگان سلطاني 

  

  )بار تكرار 6(

  

حركت  به  مربوط  كيفي نمودارهاي    بررسي 
  :كند حركت ميXكنيد كه روي محورزمان جسمي را مشاهده مي- در شكل، نمودار سرعت.23

  ست؟ ي زماني حركت جسم كندشونده ا در كدام بازه) الف
  دهد؟ اي جسم تغيير جهت مي در چه لحظه) ب
  .سرعت متوسط در كل زمان حركت مثبت است يا منفي؟ توضيح دهيد) پ
  .شتاب متوسط در كل زمان حركت مثبت است يا منفي؟ توضيح دهيد) ت

   89رياضي دي نهايي 
  

  

  

  )بار تكرار 7(

هر مورد 
25/0  

 با توجه به اين.داده شده استزمان متحركي در شكل زير نشان - نمودار سرعت.24
    .نمودار جدول زير را كامل كنيد

 نوع حركت عالمت شتاب عالمت سرعت  هاي زمانيبازه
t t 1  +   
t t1  تندشونده    2

   

  
  

  )10- 1مثال (
 

   89رياضي تير نهايي 

  )بار تكرار 5(

1  

جـدول زيـر را بـه.تحركي در حركت بر روي خط راست مطابق شكل استزمان م - نمودار سرعت.25
  . هاي خالي آن را پر كنيد برگ انتقال دهيد و با توجه به نمودار، خانه پاسخ
 نوع حركت جهت شتاب جهت حركت  ي زمانيبازه

    t1  xصفر تا
t1تاt2      
t2تاt3      

   

 

   91رياضي جبراني اول اسفند نهايي 

  )بار تكرار 5(

25/1  

  .كند، مطابق شكل زير استزمان متحركي كه بر روي خط راست حركت مي - نمودار مكان.26
  :هاي مثبت، منفي يا صفر پر كنيد مهجدول زير را با كل

  خط  CDي  قسمتي از يك سهمي و مرحله BCي  خط افقي، مرحله ABي  مرحله(
  .)راست هستند

  
  

 كميت
  شتاب  سرعت مرحله

OA   
AB   
BC   
CD   

   

 

   90رياضي شهريور نهايي 

  )بار تكرار 6(

5/1  

  



 11  دحركت شناسي در دو بع/  1فصل 

  بارم  مرجع  

 .تزمان جسمي مطابق شكل اس - نمودار سرعت.27

  .نوع حركت را تعيين كنيد t1ي زماني صفر تا در بازه) الف

ي  را به طور كيفي در بازه زمان آن - زمان و شتاب - نمودار مكان) ب

x). رسم كنيد t2زماني صفر تا )   
  

   83تجربي دي نهايي 

  )بار تكرار 6(

1  

  .مطابق شكل زير است.كندزمان جسمي كه بر روي خط راست حركت مي –نمودار سرعت .28
  :با توجه به نمودار جدول زير را كامل كنيد

t  ي زماني بازه t1 2  t t2 3  
      نوع حركت

      عالمت شتاب

  92رياضي خرداد نهايي 

  

  

  

 )بار تكرار 4(

5/0  

يك متحرك  حركت  كمي نمودارهاي    بررسي 
زمان جسمي را كـه قسـمتي از يـك-رو، نمودار مكان در شكل روبه.29

  .كنيد سهمي است، مشاهده مي

ي  ي زماني، تندشونده و در كدام بازه حركت جسم در كدام بازه) الف

  .زماني كندشونده است

  .دست آوريد هزمان جسم را ب - ي مكان با محاسبات الزم، معادله) ب

   84رياضي دي نهايي 

  

  

  

  

  

  )بار تكرار 7(

1  

كنيد كه قسمتي از يكزمان حركتي روي خط راست را مشاهده مي-رو، نمودار مكان در شكل روبه.30

  .سهمي است

  .دست آوريد را با محاسبات الزم به زمان آن - ي مكان معادله) الف

  .را رسم كنيد زمان آن - نمودار سرعت) ب

   84ياضي دي رنهايي 

  

  

  

  )بار تكرار 6(

1  

وABزمان داده شده، نوع حركت در قسـمت - با توجه به نمودار سرعت.31

CD  ثانيه از شروع حركـت   5را تعيين كنيد و سرعت متوسط را در مدت

  دست آوريد؟ به

   91تالش  4 تهران

  

  

  )بار تكرار 8(

  

mي زمان متحركي كـه بـا سـرعت اوليـه     - نمودار شتاب.32

s
شـروع بـه    10

  .كند مطابق شكل است حركت مي

  اي متحرك تغيير جهت داده است؟ در چه لحظه) الف

mثانيه چند 8زماني صفر تا  ي شتاب متوسط در بازه) ب

s2 است؟  

   91  )س(زهراي اطهر 13تهران

  

  

  

  )بار تكرار 6(

  

  

to

v

tt t
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حركت مسئله  به  مربوط    دو متحرك هاي 
،Bنمـودار.رو اسـت، مطابق شكل روبهBوAزمان دو خودروي- نمودار مكان.33

  . قسمتي از يك سهمي است

  .حركت اين دو خودرو را توصيف كنيد) الف

  چه اتفاقي افتاده است؟ t1ي در لحظه) ب

   87رياضي دي نهايي 

  

  

  

  )بار تكرار 5(

75/0  

كه بر مسيرهاي مسـتقيم حركـت)B(و)A(ل، براي دو متحركدر شكل مقاب.34
 t1( ي زمـاني  در بـازه . كنيـد  زمان را مشاهده مي - كنند، نمودارهاي سرعت مي
  ): t2تا

  .شتاب كدام متحرك در حال كاهش است؟ توضيح دهيد) الف
  .تر است؟ توضيح دهيد مجايي كدام متحرك ك جابه) ب
  .با استدالل شتاب متوسط دو متحرك را با هم مقايسه كنيد) پ
  )كندشونده يا تندشونده( نوع حركت هر كدام چيست؟) ت

  89رياضي جبراني اول اسفند نهايي 

  

  

  

  

  

  

  

  )بار تكرار 4(

هر مورد 
25/0  

mشتاب ثابت با سبز شدن چراغ، خودرو با. خودرويي پشت چراغ قرمز ايستاده است.35

s23    شـروع بـه

mدر همين لحظه اتوبوسي با سرعت ثابت. كند حركت مي

s
  . گذرد از كنار آن مي 30

  رسد؟ پس از چه مدت، خودرو به اتوبوس مي) الف

  )2تمرين (  قدراست؟ سرعت خودرو هنگام رسيدن به اتوبوس چه) ب

  90اني اول اسفند رياضي جبرنهايي 

  

  )بار تكرار 8( 

1  

mكه با سرعت ثابت Aخودروي .36

s
mكه با سـرعت  Bدر حركت است، از خودروي  20

s
حركـت   10

mبا شتاب ثابت Bدر همين لحظه، خودروي . گيرد كند، سبقت مي مي

s22 افزايد به سرعت خود مي.  

  .رسد مي Aبه خودروي  Bپس از طي چه مسافتي نسبت به محل سبقت، خودروي ) الف

  .زمان هر دو خودرو را در يك دستگاه مختصات رسم كنيد - نمودار شتاب) ب

   87اسفند  رياضينهايي 

  

  

  

  

  

  )بار تكرار 5(

1  

  
پايين يك جسم  طرف  به  قائم  در راستاي  پرتاب  آزاد و    سقوط 

.توان حركت با شتاب ثابت بر روي مسير مستقيم در نظر گرفتچه شرطي، حركت سقوط آزاد را ميبا)الف.37

  .ي زير را مشخص كنيد درست يا نادرست بودن جمله) ب

  .سقوط آزاد يك حركت شتابدار كندشونده است

  .ري كنيدگي كش بلند، زمان واكنش بدن خود را اندازه توانيد به كمك دوست خود و يك خط چگونه مي) پ
    .صفر است) سرعت - شتاب (ي اوج  در حركت سقوط آزاد در نقطه) ت

 )2- 1فعاليت (

 87رياضي اسفند  - 92دي ماه نهايي 

  94رياضي خرداد نهايي 

  

  
  

 )بار تكرار 9( 

هر مورد 
25/0  

  

پرتاب در راستاي قائم 



 13  دحركت شناسي در دو بع/  1فصل 

  بارم  مرجع  

   :كنيمرها ميm45سنگي را از باالي ساختمان بلندي به ارتفاع.38

  رسد؟ سنگ پس از چه زماني به زمين مي) الف

از اتـالف انـرژي   (سرعت آن هنگام رسيدن به زمين چند متر بر ثانيه و چند كيلومتر بر سـاعت اسـت؟   ) ب

mنظر كنيد صرف
g ,

s
   )12- 1مثال (    )210

  91ابوريحان   8تهران 

  

  )بار تكرار  8(

  

  

  

ر  در  طرف باالي يك جسمپرتاب  به  قائم    استاي 
mي جسمي در شرايط خأل با سرعت اوليه.39

v j( )
s

10
  زمـين بـه طـرف بـاال     سطح متري  15از ارتفاع

  .شود پرتاب مي
mي پرتاب سرعت جسم اي از نقطه در چه فاصله) الف

s
   شود؟ مي 5

mين مي رسد؟اين جسم پس از چه مدت به زم) ب
(g )

s
   )14- 1مثال (  210

   90رياضي جبراني دوم تير نهايي 

  

  

  )بار تكرار 6(

1  

mي كوچكي را از يك بلندي با سرعت گلوله.40

s
  . كنيم در راستاي قائم رو به باال پرتاب مي 20

mچند ثانيه پس از پرتاب، بزرگي سرعت گلوله) الف

s
   شود؟ مي 25

  قدر است؟ ي پرتاب در اين لحظه چه ي گلوله از نقطه فاصله) ب
  .رسد، تعيين كنيد شتاب گلوله را در باالترين ارتفاعي كه گلوله به آن مي) پ

m.نظر كنيد از مقاومت هوا صرف(
g

s210(  

  عصر 87رياضي دي نهايي 

  

  

  

  )بار تكرار 6( 

1  

اگـر سـرعت. از سطح زمين در راستاي قائم رو به باال پرتاب شده استVي  اي با سرعت اوليهگلوله.41
tهاي زماني بين  متوسط اين گلوله در فاصله / s1 0 tو 6 / s2 5 پس از پرتاب صفر باشد، حداكثر  4

mمقاومت هوا ناچيز و (ه گلوله از سطح زمين پيدا كرده چند متر است؟ اي ك فاصله
g

s
 210(  

   91 فرزانگان  بجنورد

  

  )بار تكرار 3(

  

mاز باالي يك ساختمان، جسم كوچكي را با سرعت .42

s
. كنـيم  در راستاي قائم به طرف باال پرتاب مي10

  به زمين برسد، s4اگر پس از 
  .ارتفاع ساختمان را حساب كنيد) ب  سرعت برخورد آن به زمين چقدر است؟) الف
  .رسيدن به زمين رسم كنيدي  لحظهي پرتاب تا  زمان آن را از لحظه -نمودار سرعت) پ

 ) 4تمرين (

 صبح 90جبراني دوم تير  تجربينهايي 

  

  

  )بار تكرار 7( 

1  

زمان جسمي كه در راستاي قائم و در شرايط خأل به طرف  -ر سرعتنمودا.43
  :      شود، به صورت مقابل است باال پرتاب مي

  .را محاسبه كنيدtو tهاي  زمان) الف
m.جايي و سرعت متوسط را در كل مسير حساب كنيد جابه) ب

(g )
s

 210  
  

   91  حاج محمد ماليري مالير

  

  

  

  

  )بار تكرار 4(

  

mاز بالني كه با سرعت ثابت .44

s
متري زمين جسم كوچكي را با سرعت  100رود، در ارتفاع  به باال مي20

m

s
رسـد؟ سـرعت    ن بـه بـالن مـي   چه مدت بعد صداي برخورد جسم با زمي. كنيم به باال پرتاب مي20

mصوت 

s
  .است 320

 

   91مالير حاج محمد ماليري 

  

  

  )بار تكرار 3(

  

  



14  )5618: كد(دانشگاهي رياضي  هاي پرتكرار فيزيك پيش سؤال       

  

سرعت  معادله  لحظه و ي مسير،    اي شتاب متوسط، سرعت و شتاب 
  بارم  مرجع  

rبه صورت SIبردار مكان متحركي در ) الف.45 ( t ) i (t ) j   23 5 1
  عت متوسـط  بـردار سـر  . است

iثانيه بر حسب) 2 تا 0( ي زماني متحرك را در بازه


jو  


  .  بنويسيد 
r، بـه صـورت    SIبردار مكان جسـمي در  ) ب t i tj  2 4

   ي  بزرگـي سـرعت را در لحظـه   . اسـت
t s1 حساب كنيد.  

  89رياضي جبراني اول اسفند هايي ن

  )بار تكرار 8(
  

  92رياضي خرداد نهايي 

75/0  
75/0  

xبـه صـورت    SIي حركت دو بعـدي جسـمي در    معادله) الف.46 t , y t t    24 بـردار  . اسـت  1
    .ثانيه بنويسيد 2ي زماني صفر تا  بازه سرعت متوسط آن را در

rبه صورت  SI زمان متحركي در –ي مكان  معادله) ب ( t t) i (t ) j   2 22 4 9
   ي  انـدازه . اسـت

tي  سرعت متحرك در لحظه s  )16- 1مثال  -  3- 1تمرين (  .را بنويسيد2

  92رياضي دي ماه نهايي 

  93رياضي خرداد نهايي 

  )بار تكرار 8(

75/0  
1  

  

rبه صورت  SIبردار مكان جسمي در .47 t i tj 3 3
  است.   

  .بردار سرعت را بنويسيد) الف
tيبردار شتاب اين جسم را بنويسيد و بزرگي آن را در لحظه)ب s   .تعيين كنيد2

   90رياضي شهريور نهايي 

  )بار تكرار 7(

1  

yبه صورت SIكند، در دستگاه  حركت مي xoyي  هاي حركت يك خودرو كه در صفحه معادله.48 t 24 
xو t 6 tي بردار سرعت خودرو را در لحظه. است 5 s1 بر حسب بردارهاي يكه بنويسيد.      

  )6تمرين (

   89 رياضي دينهايي 

  

  )بار تكرار 10(

75/0  

xبه صـورت SI، در دستگاهكندحركت ميxoyيهاي حركت يك خودرو كه در صفحهمعادله.49 t 3
yو t 22   :است 1

ي زماني صـفر تـا    ي مسير حركت خودرو را به دست آوريد و نيز نمودار مسير آن را دربازه معادله) الف
  .ثانيه رسم كنيد 15
iي سرعت جسم را بر حسب معادله) ب


jو 


tي بنويسيد و بزرگي آن را در لحظه  s1 محاسبه كنيد.  

     قدر و در چه جهتي است؟ شتاب اين جسم چه) پ
 ) 3- 1فعاليت  -  4-1تمرين-17-1مثال(

   90رياضي جبراني دوم تير نهايي 

  
  

  

  )بار تكرار 8(
  

25/1  

x، به صـورت  SIدر  كند حركت مي xoyي  ي كه در صفحههاي حركت جسم معادله.50 t yو  2 t 24 
  . است
    .ي مسير حركت جسم را بنويسيد معادله) الف
  )15- 1مثال (   نوع حركت جسم در راستاي افقي و قائم چگونه است؟)ب

 94رياضي خرداد  نهايي 

 

  )بار تكرار 7(

5/0  
5/0  

rبـه صـورت   SIبردار مكان متحركي در .51 (t t) i ( t t ) j   2 3 212 3
   اي كـه   در لحظـه  .باشـد  مـي

شـتاب چنـد   بـردار  سـرعت و  بردار ي بين  رسد، زاويه ي شتاب متحرك به حداقل مقدار خود مي اندازه
  )18- 1مثال (  درجه است؟

   91بهبهان جواهر بهبهاني 

  )بار تكرار 6(

  

فرض كنيد، سرعت اوليـه و. (ي مسير آن را بنويسيدمعادله.داده شده است SIر بردار شتاب جسمي د.52

a  .)                                                                                مكان اوليه صفر است i j  2 4
   

  نمونه دولتي شهيد رجايي   جيرفت

  )بار تكرار 3(

  

متحركه مسئله  به دو  مربوط  صفحه اي    در 
53.

Aبردار مكان دو متحرك به صورت

B

r ( t) i j

r ( t ) i ( t ) j

  


  
2

25 19
5 4 1

 
  اي  اين دو متحرك در چه لحظـه . است

tپس از   رسندو با چه سرعتي به هم مي. 

   89سنندج نمونه شلتوت 

 )بار تكرار 6(

  

Ar صـورت  بـه  SIهاي حركت دو متحرك در  معادله.54 t i t j 3 22 3
   وBr t i tj 24 6

   در . اسـت
را تعيـين   Aي برخورد دو متحرك، بزرگي بردار مكان، بزرگي سرعت و بزرگي شتاب متحـرك   لحظه
 )4- 1فعاليت (      .كنيد

   89تهران پيراسته 

  )بار تكرار 3(
 

  

 فحهصحركت در 



 15  دحركت شناسي در دو بع/  1فصل 

  

پرتابه   حركت    تحليل 
  بارم  مرجع  

  .هاي زير را  مشخص كنيدادرستي هر يك از عبارتدرستي يا ن.55
   .اند ترند، بردها مساوي تر يا كم بيش45هاي پرتابي كه به يك اندازه از زاويه  براي زاويه) الف
 )8مشابه تمرين (  .اند در مسير خميده بردارهاي سرعت و نيرو هم جهت) ب

   91رياضي جبراني اسفند نهايي 
   91آزرم   مشهد

  )بار تكرار 4( 

25/0  
  
25/0  

 اي برد بيشينه است؟در يك حركت پرتابي به ازاي چه زاويه)الف.56
  .شود مي)چهار برابر –دو برابر (در صورتي كه فقط سرعت اوليه پرتابه دو برابر شود، برد پرتابه ) ب
  )ماند ثابت مي - شود برابر ميدو (برد پرتابه  ،در صورتي كه فقط جرم پرتابه دو برابر شود) پ
  .است...... ي امتداد سرعت و امتداد شتاب در حال  در حركت پرتابي، از لحظه ي پرتاب، زاويه) ت

 )5- 1مشابه تمرين (

  93رياضي خرداد نهايي 

   87رياضي دي ماه نهايي 

  )بار تكرار 4(
  

هر مورد 
25/0  

  

  رعص 87رياضي دي نهايي   .برد پرتابه را تعريف كنيد.57

  )بار تكرار 4( 

5/0  

    .ي برد پرتابه را به دست آوريد رابطه)الف.58
  .ي ارتفاع اوج را به دست آوريد رابطه) ب
)اي به ازاي چه زاويه) پ )5- 1تمرين (  ، برد پرتابه بيشينه است؟(  

   87رياضي دي ماه نهايي 

  )بار تكرار3( 
  

  

1  

   87دي ماه  رياضينهايي  .تابي را در شرايط خأل به دست آوريدي مسير حركت پرمعادله.59

  )بار تكرار3( 

1  

كنـد، حركـت مـي  xoyيجايي متحركي كه در صـفحهجايي و مدت زمان جابه در يك آزمايش، جابه.60
  .نتايج به دست آمده را تفسير كنيد. رو ثبت شده است گيري و در جدول روبه اندازه

  4  3 2 1 آزمايش
t(s) 1 2 3  4  
y(m) 2 8 18  32  
x(m) 3 6 9  12  

  

  عصر 87رياضي دي ماه 

  

  

  

  )بار تكرار 5(  

1  

زاويه  تحت  يك يا دو گلوله ي  پرتاب  براي  زمين    از سطح 
mي  ي توپي از سطح زمين با سرعت اوليه گلوله.61

s
نسبت به سـطح افقـي شـليك    30ي  تحت زاويه 50

m. شود مي
(g ,sin / ,cos / )

s
  210 30 0 5 30 0 85  

  برد گلوله چقدر است؟) الف
  )6- 1 تمرين مشابه (  اين گلوله چه مدت در راه است؟ ) ب

   87دي ماه  رياضي نهايي 

  )بار تكرار 8(

1  

mي  نسبت به افق با سرعت اوليه37يك بازيكن فوتبال توپي را از سطح زمين، تحت زاويه .62

s
شوت 10

ــا فــرض ايــن. كنــد مــي : اشــدحركــت كنــد و مقاومــت هــوا نــاچيز بxoyي  كــه تــوپ در صــفحه ب
m

(sin / ,g )
s

  237 0 6 10   

      . ي اوج را حساب كنيد زمان رسيدن توپ به نقطه) الف
  )19- 1مشابه مثال (  گردد؟ پس از چه مدت زماني توپ به زمين برمي) ب

   91رياضي دي نهايي 

  

  

  

  

  

 )بار تكرار 5(

1  

 

حركت پرتابه 



16  )5618: كد(دانشگاهي رياضي  هاي پرتكرار فيزيك پيش سؤال       

  بارم  مرجع  

طـوري كـه شـود بـه  نسبت به سطح زمين، به طرف باال پرتاب ميياي با زاويه در شرايط خأل پرتابه.63

vبه صورت  SIي آن در  بردار سرعت اوليه i j 30 40
  است .m

(g )
s

 210   
  .ارتفاع اوج و برد اين پرتابه را محاسبه كنيد) الف
 در است؟ثانيه چق4جايي افقي اين پرتابه در مدت جابه)ب

   90رياضي دي نهايي 

  

  )بار تكرار 4(

1  

vي  با سرعت اوليه) مبدأ(جسمي در شرايط خأل از روي زمين .64 i j 30 40
 ) درSI (شود پرتاب مي.   

iثانيه برحسب  6بردار مكان جسم را پس از 


jو 


m. بنويسيد
(g )

s210  
   89رياضي دي نهايي 

  )بار تكرار 5(
 

1  

yدر يك حركت پرتابي مسير حركت به صورت .65 x x  22 برد و ارتفاع اوج پرتابـه را در  . است 16
SIدست آوريدبه.   

   91  تهران  ابوعلي سينا

  )بار تكرار 6(

  

ارتفاع   از  پرتابه  به سطح hحركت    زمين نسبت 
باالي سطح آب يك رودخانه، جسـمي را در راسـتاي افقـي بـا سـرعت      متر  20از روي ريلي به ارتفاع .66

m

s
mكه  نظر از مقاومت هوا و با فرض آن كنيم، با صرف پرتاب مي20

(g )
s210 باشد :  

  د؟ كشد تا جسم به آب برخورد كن چه زماني طول مي) الف
  ي پرتاب چند متر است؟ ي افقي برخورد به آب تا نقطه فاصله) ب
  )20-1مثال (  بزرگي سرعت جسم هنگام برخورد با آب چند متر بر ثانيه است؟) پ

   86و  93دي  نهايي رياضي

  90نهايي رياضي جبراني دوم تير 

  

  

  )بار تكرار 6(

  

1  

mي  ي بـا سـرعت اوليـه   ا متري سـطح زمـين در شـرايط خـأل، گلولـه      25از ارتفاع .67

s
تحـت زاويـه   25

53برد پرتابه را محاسبه كنيد. شود نسبت به افق پرتاب مي .m
(sin / ,g )

s
 237 0 6 10    

  89رياضي جبراني اول اسفند نهايي 

  

  )بار تكرار 4(

75/0  

mي  اي با سرعت اوليه گلوله.68

s
از سطح m100نسبت به افق از يك بلندي به ارتفاع  30تحت زاويه 10

  رسد، چقدر است؟ سرعت گلوله در باالترين ارتفاعي كه به آن مي. شود زمين پرتاب مي
m

(g ,sin / ,cos / )
s

 210 30 0 5 30 0 85   

   87رياضي  دي نهايي 

  

  )راربار تك 4(

75/0  

mي  اي با سرعت اوليه متري باالي سطح زمين گلوله 20از ارتفاع .69

s
نسـبت بـه   37ي  تحـت زاويـه  25

  . شود سطح افق پرتاب مي
  ارتفاع اوج گلوله چقدر است؟) الف
  .ي اوج حساب كنيد سرعت گلوله را در نقطه) ب
mرسد؟  نيه گلوله به سطح زمين ميپس از چند ثا) پ

(sin / , cos / , g )
s

  237 0 6 37 0 8 10    

   90رياضي جبراني اول اسفند نهايي 

  

  

  

  )بار تكرار 4(

1  

vيدر شرايط خأل، جسمي را با سرعت اوليه.70 i j 5 10
 از ارتفاع ،hاين جسم پس. كنيمپرتاب مي

m.رسد ثانيه به سطح زمين مي 4از 
(g )

s
 210    

  چند متر است؟ h) الف
 ي پرتاب چقدر است؟ي افقي محل برخورد جسم به سطح زمين تا نقطه فاصله)ب

   90رياضي شهريور نهايي 

  

  )بار تكرار 5(

1  

  



  
 

   
  

    
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تعداد سؤاالت فصل

72 

 امتحان نهاييتعداد سؤال 

39 

 سؤال مدارس كشورتعداد

33 

به گام درخت دانش، گام  را  با  خود  كنيد پيشرفت    .ارزيابي 
  ديناميك: 2صل ف

ميزان تسلط خود را با  :گام اول
  .رنگ مشخص كنيد

  خيلي خوب: آبي
  متوسط: سبز
  .به اين قسمت مسلط نيستم: قرمز
اگر گام اولتان  :هاي بعدي  گام

هاي بعدي  قرمز بود، در نوبت
خواهيد مطالعه و تمرين، پيشرفت 

هاي سبز يا آبي را  انهسپس خ. كرد
  .رنگ كنيد

  هاي نيوتون در راستاي افقي كاربرد قانون

  تعادل اجسام
قرمز           سبز              آبي  

  دارسطح شيب

  هاي نيوتون در راستاي قائم قانون كاربرد

  هاي  نيوتون در سطوح تركيبينقانوكاربرد 

  وي يكديگررلغزش دو يا چند جسم بر 

  )ي حركت اندازه(تكانه 

  اي يكنواخت حركت دايره

  اي روي صفحه افقي ت دايرهكاربرد حرك

  عرضي جاده يبش

  اي در صفحه قائم كاربرد حركت دايره

  اي اي متوسط و لحظه سرعت زاويه

  حركت ماهواره

 هاي نيوتونقانون

قرمز           سبز              آبي  

هايچگونگي استفاده از قانون
  نيوتون در حركت جسم

 ايهحركت داير

  نيروي اصطكاك

  هاي نيوتون مفاهيم قانون

قرمز           سبز              آبي  
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قانون     هاي نيوتون مفاهيم 
  بارم  مرجع  

 .هاي زير پاسخ دهيد به پرسش.71
  .قانون اول نيوتون را بنويسيد) الف
  .دهيد توضيحنقش كمربند ايمني را به هنگام ترمز ناگهاني اتومبيل، ) ب

  90رياضي جبراني دوم تير  نهايي 

  92جبراني دوم تير  رياضينهايي 

 )بار تكرار 8(

هر مورد 
5/0  

  

 :دهيدهاي زير پاسخ  به پرسش.72
  گيرد؟ زنيد، پاي شما درد مي اي به ديوار مي چرا هنگامي كه با پا ضربه) الف
تري متوقف كنـيم،   اگر بخواهيم آن را در مدت زمان كوتاه. جسمي با سرعت ثابت در حركت است) ب

  .علت را توضيح دهيد. تري به آن وارد كنيم بايد نيروي بزرگ
  كند؟ زند، قايق در آب حركت مي ي قايقران پارو ميچرا وقت) پ
  سان است؟ در چه صورت نيروي كشش يك طناب در تمام نقاط آن يك) ت

 )2- 2مشابه تمرين (

  90رياضي جبراني  اسفند نهايي 

  )بار تكرار 7(
  

  

  

 

هر مورد 
5/0  

  

 .به انتهاي فنر سبكي مطابق شكل آويزان است mجسمي به جرم .73
 .ارد بر جسم را رسم كنيدنيروهاي و) 1

  شود؟   تعيين كنيد واكنش هر يك از اين نيروها، بر چه جسمي وارد مي) 2
  

  94تجربي خرداد نهايي 

  91شهريور  رياضينهايي 

  91رياضي شهريور نهايي 
  

  )بار تكرار 9(
  

هر مورد 
5/0  

  

 .درست را انتخاب كنيد عبارتاز داخل پرانتز .74
  ).نيستند -هستند(دارهاي سرعت و نيرو همراستا در مسيرهاي خميده، بر) الف
ديگرند و هم ديگـر را   نيروهاي كنش و واكنش، همواره هم اندازه، هم راستا و در سوي مخالف يك) ب

  ).كنند خنثي نمي -كنند خنثي مي(
  .شود به جلوي شخص روي زمين مي  باعث راه رفتن رو). ايستايي ـ جنبشي(نيروي اصطكاك ) پ
جسمي روي خط راستي در حركت باشد و نيرويي در خالف جهـت سـرعت بـرآن اعمـال      چه چنان) ت

 .خواهد شد) تند شونده ـ كند شونده(شود، حركت جسم 

 )1- 2مشابه تمرين (

  91اصفهان نمونه سالمتيان  

  91نيكان    2تهران 

  

  )بار تكرار 8(

  

 :هاي زير را  مشخص كنيد درستي يا نادرستي عبارت.75
  .ي آن ثابت است يند نيروهاي وارد بر جسمي صفر باشد، تكانهاگر برآ) الف
  .نيروي كشش طناب به جرم طناب بستگي ندارد) ب
اسـت، نيـروي    داشـته شـده   ي وارد بر جسمي كه بر روي ديوار ساكن نگه با افزايش نيروي فشارنده) پ

  .يابد اصطكاك وارد بر آن نيز افزايش مي

  93رياضي دي نهايي 

  91رداد رياضي خنهايي 

  91رياضي شهريور نهايي 

  )بار تكرار 10(
 

هر مورد 
25/0  

  

  

  نيروي اصطكاك 
 .نمودار نيروي اصطكاك بر حسب نيروهاي وارد بر يك جسم كه روي سطح افق قرار دارد را رسم كنيد.76

 )2-2مشابه فعاليت (
   91الهيجان ياس 

  )بار تكرار 4( 

  

 25Nبا نيروي افقي 4/0را روي يك سطح افقي به ضريب اصطكاك ايستايي10kgاي به جرم جعبه.77
  :كشيم مي

10كند؟ چرا؟  آيا جعبه حركت مي) الف N
(g )

kg
  

  )1-2مشابه مثال (  قدر است؟ در اين حالت نيروي اصطكاك بين جعبه با سطح چه) ب

  93رياضي دي نهايي 

  )بار تكرار 4(

75/0  

هاي نيوتون قانون 
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  بارم  مرجع  

 .ايمبه ديواري فشرده و ثابت نگه داشتهFمطابق شكل، جسمي را با نيروي.78
  .نيروهاي وارد بر جسم را نشان دهيد) الف
  .كنند جسم تغيير مي يك از نيروهاي وارد بر ، كدامFبا افزايش نيروي ) ب
  
  

   91اصفهان شهيد طاهرزاده  

  )بار تكرار 6(

  

1Mكل مقابل در ش.79 kg است و توسط نيروي افقيFبه ديـوار قـائمي فشـرده و ثابـت نگـه داشـته
ضريب اصطكاك ايستايي بين سـطح جـرم   . دهيم قرار مي Mرا روي جرم  mاست، جسمي به جرم  شده

M  0و ديوار   .است /2
  .سم كنيدرا ر Mنيروهاي وارد بر جرم ) الف
   Mقدر باشد تا جرم  چه mي جرم  بيشينه) ب

210mي حركت قرار گيرد؟  در آستانه
(g )

s
  

  

  87رياضي دي نهايي 

 )بار تكرار 8( 

5/0  
1  

  
قانون  در راستاي افقي كاربرد  نيوتون    هاي 

4mدر شــكل مقابــل، جــرم جســم.80 kgنبشــيو ضــريب اصــطكاك ج
0 6k /  شتاب حركت جسم را محاسبه كنيد. است.   
m

(sin / ,cos / ,g )
s

   237 0 6 37 0 8 10  

  91رياضي شهريور نهايي 

 )بار تكرار 8( 

5/1  

ــا نيـــروي افقـــي   .81 دو جســـم Fدر شـــكل مقابـــل، ســـطح افقـــي و بـــدون اصـــطكاك اســـت، بـ
2 18 4m kg , m kg   آوريم ينخي به حركت در مرا با.  

  .دست آوريد شتاب حركت را به) الف
  )جرم نخ ناچيز. (نيروي كشش نخ را محاسبه كنيد) ب
  

   85رياضي  شهريور نهايي 

  )بار تكرار 8( 

5/0  
5/0  

1مطابق شكل، به دو جسم به جرم هاي .82 4m kg  2و 6m kg افقي ، نيرويF
 كند كه  چنان اثر مي

28اين دو جسم بر سطح بدون اصطكاك، با شتاب  m

s
و نيـروي   Fآيند، بزرگي نيروي  به حركت درمي 

  .كنند، را حساب كنيد اي كه دو جسم بر يكديگر وارد مي تماسي

  
 )8و  7مشابه تمرين (

  92دي  نهايي تجربي 

  )بار تكرار 7(

1  

mهاي  و جسم با جرمد.83 kg,m kg 2 12 مطابق شكل زير روي سطح افقي بدون اصـطكاكي قـرار1
2دارند و نيروهاي  1F ,F كند ها اثر مي بر آن.  

  .ها را تعيين كنيد بزرگي و جهت شتاب هر يك از جسم) الف
  .رد مي كنند، محاسبه كنيدديگر وا بزرگي نيروي تماسي را كه دو جسم بر يك) ب
  .را رسم كنيد2m نيروهاي افقي وارد بر) پ

  87تجربي اسفند نهايي 

  )بار تكرار 8( 

5/1  

  
 

هاي نيوتون در حركت جسمچگونگي استفاده از قانون 
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  بارم  مرجع  

m زيردر شكل .84 kg1 mو5 kg2 و سـطح 2mي  اگر نيروي اصطكاك جنبشي بـين وزنـه  .است10

و سطح افقي، ناچيز باشـد، مقـدارهاي زيـر را    1mي  وزن اين جسم و نيروي اصطكاك بين وزنه  25/0

  .دست آوريد به

  شتاب مجموعه) الف

)60نيروي تماسي بين دو جسم  ) ب )  
  

  91چي   كرج  قلم

  )بار تكرار 4(

  

  

  تعادل اجسام  
ي يك كابل به ديـوار قـائم و بـدون    وسيلهبه30kgاي به جرم در شكل مقابل، كره.85

  .نيروي كشش كابل و واكنش ديوار را محاسبه كنيد. اصطكاك آويزان است

2
330 0 5 30 102

m
(sin / ,cos ,g )

s
    

  
  )5مشابه تمرين (

  89رياضي جبراني اول اسفند نهايي 

  )بار تكرار 8(

5/1  

نيوتون به كمك دو طناب100رو يك تابلو تبليغاتي به وزن در شكل روبه.86

نيـروي  . از سقف آويزان شده و در حـال تعـادل اسـت     OAوOB  سبك 

  .را محاسبه كنيد OA  و  OBهاي  كشش طناب

37 53 0 6 37 53 0 8(sin cos / ,cos sin / )        
  

  )3-2مشابه مثال (

يي پروين مشهد دبيرستان هيئت امنا
    91اعتصامي 

  

  )بار تكرار 4(

  

ي نيـروي اگـر انـدازه  .روي طنابي در حال تعادل است50kgمطابق شكل، يك بازيگر سيرك به جرم.87
1كشش 400T N 2باشد، نيروي كششT چند نيوتون است؟  

237 53 0 6 53 37 0 8 10(sin cos / ,sin cos / , g m / s )         
  
  

)3تمرين مشابه (

  92 خردادرياضي نهايي 

  

  )بار تكرار 5(

5/0  
75/0  

Fدر شكل مقابل، نيروي افقي.88
   چند نيوتون باشد تا برآيند نيروهـاي وارد

  صفر شود؟ Oي  بر نقطه

(sin / ,cos / ) 53 0 8 53 0 6   
  
  
  

   90رياضي  شهريور نهايي 

  )بار تكرار 2( 

75/1  

  
 




