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 بعدي در حركت يك جايي جابهبردار مكان و بردار 

 جايي تعيين مكان و جابه

جايي يا مسافت طـي   توان مكان، جابه مسير حركت مي  داشتنبا . گذرد ها مي مكان هندسي نقاطي است كه متحرك ضمن حركت، از آن: مسير حركت
  .شده توسط متحرك را تعيين كرد

  . شود معموالً مبدأ مختصات به عنوان مبدأ مكان انتخاب مي. شود ي متحرك از آن سنجيده مي ه در هر لحظه فاصلهاي است اختياري ك نقطه :مبدأ مكان
  .برداري است كه ابتداي آن بر مبدأ مكان و انتهاي آن بر موقعيت ذره در هر لحظه منطبق است :بردار مكان

t)مكان متحرك در مبدأ زمان  :مبدأ حركت )0شود ، مكان  اوليه يا مبدأ حركت ناميده مي.  
ي  ، جابه جايي يا مسافت طي شده در يك بـازه  توان مكان ذره در هر لحظه تابعي از مكان بر حسب زمان است كه با استفاده از آن مي :ي حركت معادله

  . را تعيين كرد.... زماني و 
  )t(fx    

322تحرك به صورتي حركت يك م معادله :مثال  ttx درSI مبدأ حركت آن در چند متري مبدأ مكان است؟. داده شده است  
1 (1    2 (2  
3 (3    4 (4  

  :كنيم ا به صورت زير عمل ميرا تعيين كنيم، لذ 0tي بايد مكان متحرك در لحظه) مكان اوليه(براي تعيين مبدأ حركت  »3«ي  گزينه :پاسخ

mxttx t 332 0
02    

توان  كند، مي هايي را طي مي جايي در چند مرحله جابه) xمانند محور(براي متحركي كه بر روي يك مسير مستقيم  :جايي متحرك در چند مرحله جابه

12جايي را به صورت زير محاسبه كرد كه در آن كل جابه x,x   جايي در هر مرحله و جابه... .وd


 .جايي كل متحرك است جابه 

  


 21 xxd  
  .گوييم پيموده شده توسط متحرك را مسافت طي شده توسط متحرك مي طول كل مسير  :مسافت طي شده

  .را تعيين كرد... جايي و  توان مكان، جابه با استفاده از اين نمودار مي. دكن نموداري است كه مكان متحرك را در هر لحظه مشخص مي : زمان -نمودار مكان
  
  

  
  

  )76-سراسري تجربي(   فاصله را از مبدأ دارد؟ ترين بيش هاي نشان داده شده در نمودار، متحرك يك از لحظه در كدام - 1
1 (1t  
2 (2t    
3(3t  
4(4t  

ttxبه صورت SIي حركت متحركي در  اگر معادله - 2 32 3  70 -سراسري تجربي(  چند متر است؟      ي دوم ثانيهباشد، مسافت طي شده در(  
1 (5   2 (17   3 (22   4 (27   

262به صورت  SIي حركت متحركي در  اگر معادله - 3 3  ttx جا شده است؟ باشد، متحرك در مدت دو ثانيه بعد از شروع حركت چند متر جابه  
1 (30  2 (28  3( 26  4( 24  

stي  اين متحرك در لحظه. زمان متحركي مطابق شكل است –نمودار مكان  - 4 2 در چند متري مبدأ مكان قرار دارد؟  
1 (5  
2( 2  
3( 3  
4( 4  

 1جايي تعيين مكان و جابه

1الگوي

2الگوي
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v t1 1

  

 اي در حركت يك بعدي سرعت متوسط و لحظه

  vتعيين سرعت متوسط با استفاده از تعريف 

قرار  2xو 1xدر دو مكان 2tو 1tي گوييم، اگر متحرك در دو لحظه جايي متحرك در واحد زمان را سرعت متوسط متحرك مي جابه :سرعت متوسط

x  :كنيم گيرد سرعت متوسط آن را به صورت زير محاسبه مي xx
v

t t t
2 1
2 1


 
 

  

  )وجه به مسير حركت بستگي نداشته و فقط تابعي از مختصات اوليه و نهايي حركت است دقت كنيد كه سرعت متوسط به هيچ( 

  ي حركت اي با استفاده از معادله تعيين سرعت متوسط و لحظه

ها  با قرار دادن اين زمان( 2tو 1tهاي ي حركت متحركي داده شود، مكان متحرك را در لحظه اگر معادله :ي حركت سرعت متوسط با استفاده از معادله
  .كنيم را محاسبه ميvتعيين كرده و بعد از آن 2xو 1xبه صورت) ي حركت در معادله

زمان يك بـار   -ي مكان ي حركت، از معادله براي تعيين سرعت در هر لحظه با استفاده از معادله ):ي حركت با استفاده از معادله(اي  تعيين سرعت لحظه

dx  .كنيم اي متحرك را تعيين مي ي مورد نظر در آن، سرعت لحظه ا قراردادن لحظهنسبت به زمان مشتق گرفته و ب
(v )

dt
  

vي تغيير جهت متوقف شده يعني در اين لحظه اگر متحركي در حركت بر مسيري مستقيم تغيير جهت دهد، در لحظه :تذكر 0 است.  

  حركت كرده مرحلهرك در چند تعيين سرعت متوسط هنگامي كه متح

بـا   1xي بـه انـدازه   1tدر مـدت ) xماننـد محـور  (اگر متحركي در حركت بر روي يك مسـير مسـتقيم    :هاي متوالي جايي سرعت متوسط در جابه
  :شود اش در كل مسير به صورت زير محاسبه مي  جا شود، سرعت متوسط جابه…و  v2متوسط با سرعت 2xي به اندازه 2tو در مدت v1سرعت

  
x x x

v , x v t , t , ....
t t v
1 2 1

1 1 1 1
1 2 1

    
     

   



  
  

  .شود با توجه به جهت حركت آن ها در نظر گرفته مي…و  2xو 1xجايي كل، عالمت دقت كنيد كه در تعيين جابه :تذكر
متر را در  11ي بعد  متر را در يك جهت پيموده و در سه ثانيه 15ي بعد  متر و در دوثانيه 20ي اول  در ثانيه xمتحركي در حركت بر روي محور :مثال

گي سرعت متوسط آن چندبزر. كند جهت مخالف طي مي
s

m است؟  

1 (5/11  2 (8  3 (5  4 (4  
متر آخر را در خالف جهت آن طي كرده اسـت لـذا    11متر بعدي را در يك جهت پيموده و  15متر اول و  20در اين جا متحرك   »4«ي  گزينه: پاسخ

  :جايي كل آن داريم براي تعيين جابه

  mxxxxxx
mx

mx,mx 24111520
113

152201321  


  

  :و براي تعيين بزرگي سرعت متوسط آن در كل مسير داريم
x m

t t t t s

x m
v v

t s1 2 3

24
6

24 46
 

    


   


  

x)زمان –اي با استفاده از نمودار مكان  تعيين سرعت متوسط و لحظه t)  
 مربـوط بـه دو  (زمان  -شيب خطي كه دو نقطه از نمودار مكان :x-tتعيين سرعت متوسط با استفاده از نمودار

  . كند برابر سرعت متوسط متحرك بين آن دو لحظه است را به هم متصل مي) 2tو1tي لحظه
  
  

x

v
2

2
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  .تر است تر باشد، بزرگي سرعت متوسط متحرك در آن بازه نيز بيش شيب خط تعيين شده بيش قدرمطلقبديهي است كه هرچه 

xشيب خط  xx
v AB

t t t
2 1
2 1


  
 

  

txشيب خط مماس بر نمودار :x-tاي با استفاده از نمودار تعيين سرعت لحظه    در هر لحظه، برابر سـرعت
   .است  اي متحرك در آن لحظه لحظه

  
  

x)زمان  –بررسي تغيير جهت و توقف به كمك نمودار مكان  t)  
بديهي است كه در  نقاط  بيشينه  :دهد ن نقاط تغيير جهت ميبررسي نقاطي كه متحرك در آ

txي يك نمودار و كمينه  اي نيـز   كه شيب خط مماس بر نمودار صفر است، سرعت لحظه
v)صفر بوده )0 تواند تغيير جهت دهد و متحرك در اين لحظه مي.  

  
txشروع به حركت كند، شيب خط مماس بر نموداراگر متحركي از حال سكون  :تذكر   در
  .برابر صفر است 0tي لحظه

  
  
  

رسـيده   Bي  بـه نقطـه   Oي  ثانيه از نقطـه  20  سپس در مدتو  Oي  به نقطه  ، Aي  ثانيه از نقطه 30 مدتمتحركي در ) مطابق شكل(در يك محور مكان  - 5
 )76-دانشگاهي  پيش(  عت متوسط او در كل مسير چند متر برثانيه است؟سر. است

1 (16   2 (5/17    
3 (35  4 (80  

stي  ها در لحظهxمكان متحركي روي محور  - 6 2  برابرm8 ي  و در لحظهst 10  برابرm16عت متوسط متحرك در اين مدت چنـد  سر. باشد مي
  )72-سراسري تجربي(   متر بر ثانيه است؟

1 (3 -  2 (2 -  3 (1  4 (2  
stي  كند بين دو لحظه متحركي كه بر روي خط راست حركت مي - 7 21   وst 102   به ترتيب در فواصلm5  وm5  سـرعت  . از مبدأ قـرار دارد

  )71-سراسري تجربي (  چند متر بر ثانيه است؟ 2tو  1tي  متوسط آن بين دو لحظه

1 (6
5

  2 (4
5

  3 (4) 4  صفر
5  

  

  
ttxبه صورت  SIحركي در زمان مت –ي مكان  معادله - 8 63 2  حركت چند متر بر ثانيه است؟ ي اول ثانيه 2سرعت متوسط آن در . است 

  ) 71و77 سراسري رياضي(    
    3  )4  5/1 )3  صفر) 2  - 3  )1

25به صورت  SIي حركت متحركي در  معادله - 9
1 2  ttx ي اول حركت چند متر بر ثانيه است؟ ثانيه 5ن در سرعت متوسط آ. است 

  )75-سراسري تجربي (    
1 (2  2 (4/2  3 (6  4 (2/6  

ttxي حركت جسمي روي خط راست  اگر معادله - 10 122 2  كند؟ ميتغيير جسم  جهت حركتبر حسب ثانيه،  اي باشد، در چه لحظه   

  )75-سراسري رياضي(    
1 (3  2 (4  3 (6  4 (12    

ي حركت اي با استفاده از معادله تعيين سرعت متوسط و لحظه  

2 

3 

3الگوي

4الگوي

5الگوي

v   تعيين سرعت متوسط با استفاده  از تعريف
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364ي مكان يك متحرك  عادلهم - 11 2  ttx ي  سرعت متوسط متحرك در فاصله. باشد ميst 1  وst 4 69-سراسري رياضي(  كدام است؟(  
1 (14  2 (15  3 (16  4 (18    

38040رت به صو SIزمان متحركي بر مسير مستقيم در -تابع مكان  - 12 3  t/t/x ي  سرعت اين متحرك در لحظه. باشد ميst 4   بـر  چند متـر
  )83 -آزاد رياضي (  ثانيه است؟

1 (17   2 (20   3 (23   4 (25    
  
  

 v سـرعت متوسـط متحـرك در ايـن مسـير چنـد      . كند طي مي v2ي بعد با سرعت  ثانيه 3tو در  vي اول با سرعت  ثانيه tمتحركي مسير مستقيمي را در  - 13
  )76-سراسري تجربي (  است؟

1 (25/1  2 (3/1  3 (5/1  4 (75/1    
  است؟ vچند سرعت متوسط آن در اين حركت . كند طي مي v3و  v2و  vهاي  با سرعت به ترتيبرا  x3و  x2و  xهاي متوالي  متحركي مسافت - 14

  )64-سراسري رياضي(
1 (1  2 (5/1  3 (2  4 (5/2    

كيلومتر بر ساعت در يـك جهـت حركـت     72ثانيه با سرعت ثابت  30كيلومتر بر ساعت و مدت 36ثانيه با سرعت ثابت  20متحركي بر مسير مستقيم مدت  - 15
 )89 -آزاد تجربي(  سرعت متوسط آن در كل مسير چند متر بر ثانيه است؟. كند مي

1 (18  2 (16  3 (15  4 (14   

ي اول حركت ثانيه 10ركي در مسير مستقيم در متح سرعت متوسطاگر  - 16
s

m5  ي بعد از آن ثانيه 20و در
s

m20  ،كـل متحـرك در   سرعت متوسطباشد 

 )89 -آزاد پزشكي صبح(  مسير چند متر بر ثانيه است؟

1 (5/12  2 (25  3 (15  4 (10  

5متحركي  - 17
5متر بر ثانيه و  20را با سرعت  مسافتي 2

سرعت متوسط اين متحرك چند متـر  . كند متر بر ثانيه و در يك جهت طي مي 30آن را با سرعت  3

  )65-آزاد تجربي(  بر ثانيه است؟
1 (24  2 (25  3 (26  4 (28  
  

  

  

tي زمـاني   كند مطابق شكل است، سرعت متوسط در فاصله ت ميمتحركي كه با شتاب ثابت در مسير مستقيم حرك زمان -مكاننمودار  - 18 s1   تـاt s4 
  )87-سراسري تجربي (  چند متر بر ثانيه است؟  

1 (2     
  

2 (2 -     
  

3 (6     
  

4 (6 -  
  )85-سراسري رياضي (  است؟ تر بيشزماني ي  سرعت متوسط متحرك در كدام بازه. زمان متحركي سهمي و مطابق شكل است -نمودار مكان - 19

1( 1تاt    
  

2(1t 3تاt  
  

3(2t 3تاt  
  

 .هاي زماني دارد ي فاصله بستگي به اندازه) 4

  )82-سراسري رياضي (  ه است؟ثانيه چند متر بر ثاني 4سرعت متوسط متحرك در اين . زمان متحركي در يك مسير مستقيم است –ر مكان شكل مقابل نمودا - 20
 1  (2          
2  (3     
3  (4     
4  (5    

  )x-t( زمان  –اي با استفاده از نمودار مكان  تعيين سرعت متوسط و لحظه

 4  حركت كرده  تعيين سرعت متوسط هنگامي كه متحرك در چند مرحله

5 

9  الگوي

8  الگوي

7  الگوي

6  الگوي
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  )72-سراسري تجربي (  :برابر است با ABدر شكل روبه رو شيب خط  - 21
    1tي  اي در لحظه سرعت لحظه) 1
  2tي  اي در لحظه شتاب لحظه) 2
  2tتا  1tي زماني  سرعت متوسط در فاصله) 3
  2tتا  1tي زماني  شتاب متوسط در فاصله) 4

سـرعت متوسـط آن بـين دو     برابـر  s10 =tي  اگـر سـرعت متحـرك در لحظـه    . مسـتقيم بـه شـكل مقابـل اسـت      زمـان متحركـي بـر مسـير     -نمودار مكان - 22
stي لحظه 51  وst 122  ي باشد، متحرك در لحظهst 12  76-آزاد رياضي(  باشد؟ مي چند متري مبدأدر(  

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

   ثانيه، چند متر بر ثانيه است؟ 15سرعت متوسط آن در مدت . كند، مطابق شكل است زمان ذره اي كه روي يك خط راست حركت مي - نمودار مكان  - 23

 )75 -آزاد پزشكي(

  صفر) 1
2 (8    
3(3  
4 (6  
  

  
 

عـوض  چند بار   جهت حركت 2tو 1tي دهد بين دو لحظه كند، نشان مي اي را كه بر مسير مستقيم حركت مي زمان حركت ذره –شكل مقابل نمودار مكان  - 24
  )75 -سراسري تجربي(  است؟ شده

  صفر ) 1
  يك ) 2
   دو) 3
  سه) 4

  )69-سراسري تجربي(  ، سرعت جسم چند بار تغيير جهت داده است؟  2tتا  1tي زماني ميان  در فاصله. زمان متحركي مطابق شكل است –نمودار مكان  - 25
  صفر) 1

  

2 (1        
  

3 (2  
  

4 (3  
 

   تواند باشد؟  زمان حركت اتومبيل مي –مكان نمودار كدام نمودار معرف . ايستد ميشروع به حركت كرده و پس از طي مسافتي  سكونل احاتومبيلي از  - 26

  )69-سراسري رياضي(
  
  

  
1  (  2 (  3 (  4 (  

 x-t(  6(  زمان –بررسي تغيير جهت و توقف به كمك نمودار مكان 

12  الگوي

11  يالگو

10  الگوي



  حركت شناسي در دو بعد - 1فصل
  

15 

 

 اي در حركت يك بعدي شتاب متوسط و لحظه

  )ي حركت و سرعت  به كمك معادله(aاي با استفاده از تعريف تعيين شتاب متوسط و لحظه

با قرار  2tو 1tي سط بين دو لحظهي سرعت متحركي معلوم باشد، براي تعيين شتاب متو اگر معادله :ي سرعت تعيين شتاب متوسط با استفاده از معادله
  .كنيم ها را تعيين، سپس شتاب متوسط را محاسبه مي مربوط به اين لحظه v2و v1ي سرعت، مقادير ها در معادله دادن اين زمان

v vv
a

t t t
2 1
2 1


 
 

  

گيريم و با  ي سرعت نسبت به زمان يك بار مشتق مي اي متحرك، از معادله براي تعيين شتاب لحظه :ي سرعت اي با استفاده از معادله ن شتاب لحظهتعيي
  .كنيم ي شتاب، بزرگي آن را در اين لحظه محاسبه مي قراردادن زمان موردنظر در معادله

  dv
a

dt
  

ي سرعت حاصل  ي حركت يك بار نسبت به زمان مشتق گرفته تا معادله در ابتدا از معادله :ي حركت اي با استفاده از معادله لحظهتعيين شتاب متوسط و 
  .كنيم اي اقدام مي شود، سپس با داشتن اين معادله براي تعيين شتاب متوسط و لحظه

vشتاب متوسط با استفاده از نمودارتعيين  t: زمان مربوط  -شيب خطي كه دو نقطه از نمودار سرعت
  . كند برابر شتاب متوسط متحرك در آن مدت است را به هم وصل مي 2tو 1tي لحظه به دو

vشيب خط  vv
a AB

t t t
2 1
2 1


  
 

  

شتاب متوسط در آن بازه نيز بيش اين خط بيش تر باشد بزرگي  قدرمطلق شيب  بديهي است كه هر چه
  .تر است
زمان در هر  -شيب خط مماس بر نمودار سرعت :زمان -اي با استفاده از نمودار سرعت  شتاب لحظه تعيين

  .لحظه برابر شتاب متحرك در آن لحظه است
 ي نمودار به تعداد نقاط بيشينه و كمينهv t تواند تغيير جهـت   ه و ميشتاب متحرك برابر صفر بود

  .دهد
 اي متحـرك بـا هـم     زمان به صورت يك خط راست باشد شتاب متوسـط و لحظـه   -اگر نمودار سرعت

  .برابرند
زمان به صورت يـك منحنـي    -اگر نمودار مكان :زمان -اي با استفاده از نمودار مكان بررسي شتاب لحظه

و اگر  0aاگر تقعر اين منحني به طرف پايين باشد،بديهي است كه . دار است باشد، الزاماً حركت شتاب
  .است 0aتقعر منحني به طرف باال باشد،

txبه تعداد نقاط عطف نمودار :تذكر  شتاب متحرك صفر بوده)a( 0 ) در اين لحظه طبق قانون دوم
0نيوتون maF تواند تغييـر   و در اين لحظه شتاب و يا برآيند نيروهاي وارد بر متحرك مي) است

  .جهت دهد
 

  
 

tttxصورت  بهSIدر مسير مستقيم در متحركيي حركت  معادله - 27 96 23 د متر حركت چن ي دوم ثانيهبزرگي شتاب متوسط اين متحرك در . است
  )86 -سراسري خارج از كشور تجربي(  بر مجذور ثانيه است؟

  6) 4  3) 3  1) 2  صفر) 1

 7  )ي حركت و سرعت  به كمك معادله(aاي با استفاده از تعريف تعيين شتاب متوسط و لحظه
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tsin(/x(به صورت  SIدر باشد،  مي اي كه در مسير مستقيمي در حركت  ي حركت ذره معادله - 28  ي  است، بزرگي شتاب متوسط اين ذره در بـازه  5060
stزماني  2  وst 5 2چندs/m 82-سراسري تجربي(  است؟(  

20) 3  /20) 2  صفر) 1 /  4 (30/  

cmثانيه از سرعت  /50شتاب متوسط متحركي كه در مدت  - 29

s
cmبه سرعت  1

s
  )74-سراسري رياضي (  : برابر است با SIرسد، در  مي 99

1(961/   2 (2  3 (196   4 (200  
82به صورت  SIي حركت متحركي در  معادله - 30  tx 73-سراسري تجربي (  شتاب آن چند متر بر مجذور ثانيه است؟. است(  

1 (5/0  2 (1  3 (2  4 (8  

tttxبه صورت  SIي حركت متحركي در  معادله - 31 52 23  ي لحظهشتاب آن در . است st 2  چندm

s2 84 -آزاد رياضي (  است؟( 

1 (10  2 (16  3 (5  4 (8  
vبه صورت  SIزمان متحركي بر مسير مستقيم در  –ي سرعت  معادله - 32 t2 4  ي  شتاب متوسط آن بـين دو لحظـه  . استst 41   وst 62    چنـد

m

s2 78 -اد رياضيزآ(  است؟(  

1 (2  2 (10  3 (6  4 (8  
SI  ،23ي حركت جسمي در  معادله - 33 2ttx  0ي  س از لحظهچند ثانيه پ. باشد ميt شود؟ مي صفروارد بر جسم  برآيند نيروهاي 

  )74 -آزاد رياضي(  

1 (4
3  2 (3

2   3 (2
3   4 (3

4    
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 حركت يكنواخت روي خط راست

  هاي آن ي حركت و مسئله اخت، معادلهحركت يكنو
اي  ي زماني دلخواه با سرعت لحظه در حركت يكنواخت يك متحرك بر روي يك خط راست، سرعت متوسط متحرك در هر بازه :مفهوم حركت يكنواخت

x  .متحرك برابر است xx
v v

t t t
2 1
2 1


  

 
  

ي حركتش به صورت زير است كه  حركت كند معادله vبا سرعت ثابت) xمحور مانند(اگر متحركي بر روي يك خط راست  :ي حركت يكنواخت معادله
x  .است tي مكان متحرك در لحظهxمكان اوليه و 0xدر آن vt x0   

 vكه با سرعت ثابت tيك متحرك در مدتx((جايي  براي جابه :جايي و مسافت طي شده توسط يك متحرك در حركت يكنواخت جابهي  محاسبه
x  :كنيم ي زير استفاده مي كند از رابطه حركت مي vt   

  به حركت يكنواختنمودارهاي مربوط 
اين نمودار به صورت يك خط راست با شيب ثابت  :زمان در حركت يكنواخت -نمودار مكان

ي  توان مكان متحرك در هر لحظه و نيز سرعت متحرك و معادله است و با استفاده از آن مي
  .را تعيين كرد... حركت و 

  
 
 
 
  

حركت يكنواخت بـر   دانيم كه در مي :زمان در حركت يكنواخت –نمودار سرعت 
روي يك مسير مستقيم، سرعت متحرك ثابت بـوده و بـا گذشـت زمـان تغييـر      

  .زمان يك خط راست موازي محور زمان  است–نمودار سرعتكند، لذا  نمي
  

  

بـوده لـذا    aدر اين نوع حركـت   :زمان در حركت يكنواخت–نمودار شتاب
 :قابل استزمان به صورت م– نمودار شتاب

  هاي مربوط به حركت يكنواخت دو متحرك بررسي مسئله
) ي شروع حركت يكي از دو متحـرك  معموالً نقطه(ها معموالً با انتخاب يك مبدأ مكان مناسب  در اين نوع مسئله :بررسي حركت يكنواخت دو متحرك

  .كنيم ، نوشته و آن ها را با هم مقايسه ميها ي حركت هر كدام را با در نظر گرفتن جهت مثبت و يا منفي حركت آن معادله

x v t x , x v t x1 1 1 01 2 2 2 02     
21رسند اي كه دو متحرك به هم مي در لحظه ):1(تذكر  xx  است.  
tttثانيه بعد از اولي شروع به حركت كند tاگر متحرك دومي ):2(تذكر   12   
xبـه صـورت   tي بين آنها بعد از مدت زمان اگر دو متحرك به طور همزمان شروع به حركت كنند، فاصله ):3(تذكر  | x x | | v v | t   1 2 1 محاسـبه   2

vجا نيز، اگر متحرك در جهت محور حركت كند،  دقت كنيد كه در اين. (شود مي   هت محور حركت كند و اگر در خالف جv     در نظر گرفتـه
  .)شود مي

  .گيريم اگر عوامل مؤثر در حركت يك متحرك بيش از يك عدد باشند، از ديد ناظر ساكن برآيند اين عوامل را در نظر مي ):4(تذكر 
  

  
  

stي  اگر اين جسم در لحظه. جسمي با سرعت ثابت در حركت است - 34 4 متـري آن  + 34ي  ي بعـد در فاصـله   ثانيه 2متري مبدأ مكان و + 22ي  در فاصله
  )79 -سراسري تجربي(  مبدأ باشد، سرعت جسم چند متر بر ثانيه است؟  

1 (2/1   2 (4   3 (6/5   4 (6   

 8  خت يك متحركحركت يكنوا
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زند، امـا   كيلومتر بر ساعت ركاب مي 24با سرعت ثابت وي . پيمايد  ساعت مي 5/4كيلومتري مستقيم بين دو شهر را در مدت  90ي  سواري فاصله  دوچرخه - 35
  )78 -سراسري رياضي(  مدت كل توقف او چند دقيقه است؟  . ي هم داردهاي توقفبراي رفع خستگي 

1 (80   2 (45   3 (30   4 (15   
stي  آن در لحظه و نيز سرعت s 5/7ي زماني صفر تا  زمان رسم شده تغيير مكان متحرك در بازه –با توجه به نمودار مكان  - 36 3      بـه ترتيـب از راسـت بـه

  )76-سراسري رياضي(  چند  است؟   SIچپ در 

4و 6 )1
5  

   4و  6) 2
   6و  30) 3
   4و  30) 4

2412به صورت  (SI)ي حركت جسمي در دستگاه  اگر معادله - 37  tx   ي اول حركت چند متر است؟ ثانيه 2باشد ، تغيير مكان متحرك در    
  )74-سراسري تجربي(   48) 4   24) 3  صفر ) 2  - 24) 1

mxي   بـه نقطـه   ثانيـه بعـد   2رسـد و   مـي ) مبدأ مقايسـه ( Oي  ثانيه به نقطه 2آيد و پس از  مي ها به حركت در xاي با سرعت ثابت روي محور ذره - 38 6 
  )70 -سراسري رياضي (  كدام است؟  SIر ي حركت آن د رسد، معادله مي

1 (63  tx  2 (63  tx  3 (63  tx  4 (63  tx  
ه طول بكشد تا از پل عبور كند، طول قطـار چنـد متـر    ثاني 20متر بر ثانيه باشد و  30و ثابت آن  سرعتاگر . گذرد متر مي 400قطاري از روي پلي به طول  - 39

  )67 -سراسري تجربي (  است؟
1 (200   2 (400   3 (600   4 (800    

stي اين متحرك در لحظه. زمان متحركي است - شكل داده شده نمودار مكان - 40 12 89 -آزاد پزشكي صبح(   ي چند متري مبداء است؟در فاصله( 

1 (50  
2 (74    
3 (37  
4 (25  

 )84 -آزاد تجربي (  كدام است؟ SIي حركت آن در  معادله. زمان متحركي به شكل زير است -مكان نمودار - 41

1 (22
1

 tx   

2 (42
1

 tx  

3 (42  tx  
4 (22  tx  

  

vمتحركي مسافتي را با سرعت  - 42 m / s


v)ثانيه و همان مسافت را با سرعت  8در مدت   ) m / s3

  كنـد  ثانيه طي مي 5در مدت.v


چنـد متـر بـر     

  )69-آزاد پزشكي (  ثانيه است؟
1 (3   2 (4   3 (5   4 (8   
  
  

بـه يـك نقطـه     12كننـد و سـاعت    حركت مـي  روبه همصبح  8ر در ساعت كيلومت 800ي  ي است از دو شهر به فاصله دو ترن كه يكي سرعتش نصف ديگر - 43
  )69و  70شاهد تجربي (  در كدام ساعت به شهر ديگر خواهد رسيد؟كندتر ترن . رسند مي

1 (16   2 (18   3 (20   4 (24  
 ترين بيش. آيند متر به حركت درمي 240 ي از يك نقطه هم زمان به سوي مقصدي به فاصله m/s 12و ديگري با سرعت  m/s 10دو متحرك يكي با سرعت  - 44

  )68  -سراسري تجربي(  شود؟  ي اين دو متحرك در طول مسير چند متر مي فاصله
1 (20   2 (40   3 (80   4 (120   

كننـد    از مـي كيلـومتر پـرو   1200ي  كيلومتر بر ساعت هم زمان از يك فرودگاه به مقصد فرودگـاه ديگـري بـه فاصـله     800و  600هاي  با سرعت دو هواپيما - 45
  )66 -سراسري تجربي(  رسد؟  تر چند دقيقه زودتر مي هواپيماي سريع

1 (15   2 (20   3 (30   4 (40   
  

 
 

دو متحرك مربوط به حركت يكنواخت  هاي مسئلهبررسي    9 
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 km/h 60دومـي   خـودرو و سـرعت   km/h 50اولـي   خـودرو سرعت . ها نيز يكي است  در يك جاده و در يك جهت در حركت هستند و مبدأ آن خودرودو  - 46
 )61 -سراسري رياضي(  ؟برسددومي به اولي  خودروچند ساعت الزم است تا . اولي به حركت درآمده است خودرواز  ديرتردومي يك ساعت  خودروولي . است

1 (2   2 (3   3 (4   4 (5   
كه طول  در مدتي. كند كند، در ارتفاع هفتاد كيلومتري از سطح زمين پرواز مي هواپيماي مافوق صوتي كه با سرعتي معادل دو برابر سرعت صوت حركت مي - 47

  )53-سراسري رياضي(   :اي كه هواپيما طي كرده است برابر است با كشد صداي عبور هواپيما به سطح زمين برسد، فاصله مي
 چهارصد و نود كيلومتر ) 2   سي و پنج كيلومتر ) 1

  دويست و هشتاد كيلومتر ) 4   صد وچهل كيلومتر  يك) 3
ثانيـه و   3ي تيرانـدازي   اختالف زمان رسيدن اولين صوت برگشته از هر يك از دو كوه به نقطـه . شود ندازي مياي واقع بين دو رشته كوه موازي تيرا  در نقطه - 48

  )49 -سراسري رياضي(  :ي تيراندازي از دو رشته كوه برابر است با ي نقطه اختالف فاصله. متر بر ثانيه است 340سرعت سير صوت 
  متر  5/1×  340) 2    متر  1×  340) 1
  متر  3×  340) 4    متر  2 × 340) 3

ي دو متحـرك از   پـس از چنـد دقيقـه فاصـله    . آيند مي به حركت در h/km108وh/km72زمان در يك جهت با سرعت  دو متحرك از يك مكان ، هم - 49
63ديگر  يك   )77 -آزاد رياضي(  شود؟   كيلومتر مي /

1 (10  2 (6/3  3 (6  4 (12  
ثانيـه پـس از ايـن متحـرك      40. رسند به هم مي Cي  كنند و در نقطه ديگر حركت مي هاي ثابت به سمت يك با سرعت Bو  Aدو متحرك هم زمان از نقاط  - 50

  )75  -آزاد رياضي (  برسد؟ Aبه  Cكشد تا متحرك دوم از  چند ثانيه طول مي. رسد مي Bاول به 
   60) 2  .معلومات كافي نيست) 1
3 (80  4 (90  

هم زمان به سـمت هـم حركـت كننـد،      vبا سرعت ثابت  Bمتر بر ثانيه و  8باسرعت ثابت  Aاگر . ديگر قرار دارند متر از يك 80ي به فاصله Bو  Aدو جسم  - 51
  )68 -آزاد رياضي (  چند متر بر ثانيه است؟   v. رسند ثانيه به هم مي 4پس از 

1 (32   2 (16   3 (12   4 (8   
بين دو قطار به طور مرتب رفت و برگشـت   km/h 60اي با سرعت  پرنده. كنند به سمت هم حركت مي km/h 40است و با سرعت  km 80و قطار ي د فاصله - 52

  )64 -آزاد تجربي(  پس از رسيدن دو قطار به هم پرنده چه مسافتي را  طي كرده است؟  . كند مي

1 (km 40   2 (km 80  3 (km 60   4 (km 160   
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 جايي، سرعت و شتاب يك متحرك در حركت با شتاب ثابت و نمودارهاي حركت،جابه مسائل
  

  جايي و جابه)  حركت(زمان  –ي مكان  استفاده از رابطه
شـروع بـه   ) xمثالً محور(در امتداد يك مسير مستقيم  v0ي با سرعت اوليه 0xاز مكان aاگر متحركي با شتاب ثابت :ي حركت با شتاب ثابت معادله

  .قرار گرفته xاي است كه متحرك در مكان لحظه tبه صورت زير است كه در آن SIي حركت آن در حركت كند، معادله

x at v t x2
0 0

1
2    

 v0شود كه در آن به صورت زير محاسبه مي tجايي يك متحرك در حركت با شتاب ثابت در مدت جابه :ي حركت جايي با استفاده از معادله تعيين جابه

x  .جايي است ي ابتدايي شروع اين جابه سرعت اوليه در لحظه at v t2
0

1
2    

  (x-t)زمان  –جايي به كمك نمودار مكان  ي حركت و جابه استفاده از رابطه
زمان قسمتي از يك  -در حركت با شتاب ثابت نمودار مكان :زمان در حركت با شتاب ثابت -نمودار مكان

ي  توان در هر لحظه مكان متحـرك را تعيـين كـرده و بـا محاسـبه      سهمي است كه با استفاده از آن مي

xجايي آن يعني ي جابه معادله tجايي در مدت زمان ابهج at v t2
0

1
2   را حل كرد.  

 

  زمان و برعكس - ي حركت به كمك نمودار سرعت زمان و معادله - ي سرعت ي سرعت،  تعيين معادله استفاده  از معادله
ي سرعت زمان به صورت  معادله v0ي  سرعت اوليهو  aدر حركت با شتاب ثابت  :زمان –ي سرعت معادله

v  :مقابل است at v0   
  

از آنجايي كه در حركت با شتاب ثابت، شتاب بدون تغيير  :زمان در حركت با شتاب ثابت -نمودار سرعت
ط برابـر شـتاب متحـرك    است، نمودار سرعت زمان، يك خط راست با شيب ثابت خواهد بود كه شيب خ

ي برخورد نمودار  نقطه( v0ي ، سرعت اوليه)شيب خط(توان شتاب حركت  با تحليل اين نمودار مي. است
vي توقف و تغيير جهت كه و حتي لحظه) vبا محور 0  ي برخورد نمودار با محـور  نقطه(استt ( را

  . را تعيين كرد) معلوم باشد 0xبا فرض آنكه(ي سرعت يا حركت  مشخص كرده و با استفاده از آنها معادله
  

v at v

x at v t x

0
2

0 0
1
2

 



  

  

زمان در حركت با شتاب ثابت، خط راستي مـوازي محـور    –نمودار شتاب  :تذكر
   .زمان است

  
 
 

 

  ام در حركت با شتاب ثابتnي ثانيه tدر جايي جابه
شروع به حركـت كنـد،   ) xمثالً محور(مسير مستقيم در امتداد يك  v0ي و با سرعت اوليه aاگر متحركي با شتاب ثابت :امnي ثانيه tجايي در جابه
  :شود ي مقابل محاسبه مي از رابطه) ثانيه tامينn(ام nي ثانيه tاش در جايي جابه

x at ( n ) v t2
0

1 2 12      
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در امتداد يك مسير مسـتقيم،   aبه طور كلي در حركت با شتاب ثابت :تذكر
تشـكيل يـك    tهاي زماني مسـاوي و متـوالي   هاي متحرك در بازه جايي جابه

  .      دهند مي 2atبا قدر نسبت) حسابي(تصاعد عددي 
  

nm

xx
at nm




2  

  
ام حركـت بـه صـورت زيـر محاسـبه      nي جايي متحرك در ثانيـه  در امتداد يك خط راست جابه aدر حركت با شتاب ثابت :امnي جايي در ثانيه جابه

t  :شود مي sx at ( n ) v t x a( n ) v12
0 0

1 12 1 2 12 2
          

v)اگر متحركي از حال سكون«گفت كه  يآقاي گاليله م :تذكر )0 0  با
در امتداد خـط راسـت شـروع بـه حركـت كنـد، نسـبت         aشتاب ثابت

هماننـد نسـبت    tهاي زماني مساوي و متـوالي  هايش در بازه جايي جابه
  ».اعداد فرد متوالي است

12
12








n

m

x

x

n

m    و  v0 0  و  ثابتa  

  مستقل از زمان در حركت با شتاب ثابتي  استفاده از رابطه

و در مكـان   v1ابر بر 1x، سرعت متحرك در مكان aبا شتاب ثابت ) xمانند محور (اگر در حركت بر روي يك مسير مستقيم  :ي مستقل از زمان رابطه

2x  برابرv2 جـايي داده نشـده    دقت كنيد كه عموماً از اين رابطه، هنگامي كه مدت زمان جابه: (اي به صورت زير استفاده كرد توان از رابطه باشد، مي

v  .)كنيم است و يا خواسته نشده استفاده مي v a x2 2
2 1 2    

  )زمان و مسافت توقف(هاي توقف در حركت با شتاب ثابت  مسئله

ي شروع  از سرعت خود بكاهد تا متوقف شود، زمان حركتش از لحظه |a|در حركت بوده و بالفاصله با شتاب ثابت v0اگر متحركي با سرعت :زمان توقف

  .شود گوييم به صورت زير محاسبه مي مي stندشونده تا توقف كه به آنحركت ك
s

v
s

t t

v
v at v t

| a |
0 0

0



     

سافت طي شـده توسـط   از سرعت خود بكاهد تا متوقف شود، م |a|در حركت بوده و بالفاصله با شتاب ثابت v0اگر متحركي با سرعت :مسافت توقف  
    .شود صورت زير محاسبه مي  گوييم به  مي sxي شروع حركت كندشونده تا توقف كه به آن متحرك از لحظه

s

v
s

x x

v
v v a x x

| a |

202 2 0
0 2 2



 
      

مسير و با همان توان فرض كرد متحرك در همان  مي :ي آخر حركت كندشونده ثانيه tجايي در بزرگي جابه 

2  .گردد ي صفر برمي شتاب با سرعت اوليه
2
1

t|a||x|   

  ي مستقل از شتاب  استفاده از رابطه

 v2بـا سـرعت   2xاز مكـان  2tي و در لحظه v1با سرعت 1xاز مكان 1tي اگر متحركي در حركت با شتاب ثابت در لحظه :ي مستقل از شتاب رابطه
  .استفاده كرد SIي مستقل از شتاب در اي به صورت زير به نام رابطه توان از رابطه عبور كند مي

  
x x xv v

x t
t t t

2 12 1
2 12

  
     

  

  

mx :جايي در جابهt ي ثانيهmام 
nx:  جايي در جابهt ي ثانيهnام



  تجربي دانشگاهي  ك پيشفيزي        
  

22

  

  حركت با شتاب ثابت بررسي سرعت متوسط در
 -نمودار سرعت(اي متحرك با هم برابرند  از آنجايي كه در حركت با شتاب ثابت، شتاب متوسط و لحظه :تعيين سرعت متوسط بدون در نظر گرفتن شتاب

و انتهـاي آن مـدت   اي در ابتـدا   توان سرعت متوسط در يك مدت را به صورت ميانگين دو سـرعت لحظـه   مي) زمان يك خط راست با شيب ثابت است

v  .محاسبه كرد v
v 2 1

2


  

شروع به حركـت كنـد، بزرگـي سـرعت متوسـط آن       aو شتاب ثابت v0ي اگر متحركي با سرعت اوليه :تعيين سرعت متوسط با در نظر گرفتن شتاب

v  :شود اش به صورت مقابل نيز محاسبه مي اول حركت  ي ثانيهtدر at v0
1
2   

  
  

  )79 -سراسري رياضي (  .........................در يك حركت با شتاب ثابت و بدون سرعت اوليه بر مسيري مستقيم  - 53
  .شود شتاب حركت با زمان زياد مي) 2    .سرعت متحرك ثابت است) 1 
  .مسافت طي شده متناسب با مجذور زمان است) 4  .اسب استمسافت طي شده با زمان متن) 3

ttxبه صورت SIي حركتي در  معادله - 54    )79 -سراسري تجربي(  است؟ درستي زير براي نوع حركت جسم  كدام گزينه. است 2
  .با شتاب ثابت است حركت نه يكنواخت و نه) 2  .داده شده غلط است ي ابعادي، رابطه ي الزاماً از نظر معادله) 1

  . است s/m1و سرعت اوليه 2s/m2شتاب حركت) 4  .است s/m1و سرعت اوليه 2s/m5/0شتاب حركت) 3
در شروع . متري مبدأ است+ 13در  s4 =tي  متري مبدأ و در لحظه+ 1در   s2  =tي  در لحظه. كند با شتاب ثابت شروع به حركت مي حال سكونجسمي از  - 55

  )77 -سراسري تجربي (  بوده است؟ چند متري مبدأحركت در 
1 (3   2 (2  3 (2 -  4 (3 -  

    ثانيه است؟ ي آن چند متر بر سرعت اوليه. شود جا مي متر جابه 20ثانيه در مسير مستقيم  2در مدت  2s/m4متحركي با شتاب ثابت - 56
  )75 -سراسري رياضي (  12) 4   6) 3  4) 2  2) 1

22متحركي با شتاب ثابت - 57
s

m  ي اين متحرك چند متر بر ثانيه است؟ سرعت اوليه. كند متر را طي مي 50ثانيه مسافت  5در مدت 

  )90 -آزاد تجربي غيرپزشكي (  
1 (5  2 (5/2  3 (4  4 (2  

Vاگر. زمان متحركي است كه با شتاب ثابت بر مسير مستقيم در حركت است -شكل زير نمودار مكان - 58 / m / s2 5  باشد، شتاب حركت چنـدm / s2 
  )85-آزاد پزشكي (  است؟

1(2
5  2(5

2  

3(4
5  4(5

4  

در راستا و هم جهت با سرعت آن  نيروي ثابتيدر اثر . است 0xدر مكان  0tي  در حال حركت است، در لحظه s/m5متحركي كه با سرعت ثابت  - 59
  )81 -آزاد رياضي (  ي حركت آن كدام است؟   عادلهم. كند متر بر مجذور ثانيه پيدا مي 4شتابي برابر 

1 (52 2  tx  2 (ttx 52 2    3 (ttx 52 2   4 (52 2  tx  
باشد، سه ثانيه بعد از آن متحـرك در   s/m5/2ابرسرعت آن بر m5/2-  =xكند، اگر در مكان  ها حركت ميxروي محور  2s/m2متحركي با شتاب ثابت - 60

  )80 -آزاد پزشكي(  ي چند متري مبدأ خواهد بود؟ فاصله
1 (5/16  2 (14  3 (5/11  4 (19  

4اگر. كند را طي مي dآيد و مسافت  سمي از حال سكون با شتاب ثابت بر مسير مستقيم به حركت درميج - 61
d 1را در مدت اول مسيرt ي مسـير را در   و بقيه

طي كرده باشد، نسبت 2tمدت
1
2

t

t 74-آزاد رياضي(  كدام است؟(  

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

 10  جايي بر حسب زمان ي حركت و جابه استفاده از رابطه

22  الگوي

23  الگوي

24  الگوي
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ي  بـر ايـن نمـودار در لحظـه     ي مماس ضريب زاويهبه شكل زير، و  سهميكند، قسمتي از  زمان متحركي كه بر مسير مستقيم حركت مي –اگر نمودار مكان  - 62
st 10  69-آزاد رياضي(  باشد، شتاب حركت چند متر بر مجذور ثانيه است؟ 2برابر(  
1 (4/0  
2 (2  
3 (8/0  
  .معلومات داده شده كافي نيست) 4
  
  

VtVبه صورت  SIزمان جسمي در  –ي سرعت  اگر معادله - 63   Vمتر بر ثانيه باشـد،   12برابر با  ي اول ثانيه 3بوده و سرعت متوسط آن در مدت  2
  )77 -سراسري تجربي (  چند متر بر ثانيه است؟

1 (4  2 (6  3 (7  4 (9  
  )74-سراسري تجربي(  ي اول چند متر بر ثانيه است؟ ثانيه 5حرك در زمان يك متحرك باشد، سرعت متوسط مت - اگر شكل مقابل، نمودار سرعت  - 64

1 (3 -  
2 (1 -  
  

3 (2  
4 (3  

281سرعت متوسط اتومبيلي كه از حال سكون با شتاب ثابت  - 65 s/m/ ي اول حركت چند متر بر ثانيه است؟ ثانيه 10آيد، در  به حركت در مي   

    )66-سراسري رياضي(    
1 (5/4  2 (9  3 (18  4 (5/22  

رسد، اين اتومبيل پس از چند ثانيه سـرعتش   مي h/km18ثانيه سرعت آن به  10آيد و پس از  اتومبيلي بدون سرعت اوليه با شتاب ثابت به حركت درمي - 66
 )84 -آزاد رياضي (  رسد؟ مي h/km72به 

1 (20  2 (40  3 (25  4 (50  
stي اگر سرعت آن در لحظه. كند بر مسير مستقيم حركت مي ابتشتاب ثمتحركي با  - 67 31  برابرs/m10 ي و در لحظهst 82    برابرs/m20   باشـد

tي  در لحظه(ي آن  سرعت اوليه 0 ( برابر چندs/m است؟  ) 83-آزاد رياضي(  
1 (5   2 (2   3 (3   4 (4  

24شتـاب متحركي بر مسير مستقيم  - 68 s/m ي و سرعت آن در لحظهst 1برابر s/m20 ي سرعت متـحرك در است، معادلهSI كدام است؟   

1 (222  tV    2 (204  tV     ) 77-آزاد رياضي(  
3 (202  tV     4 (244  tV    

)a(و ديگري با شتاب  aدو متحرك هم زمان از يك نقطه، يكي با شتاب  - 69 2 آيند و پـس از   متر بر مجذور ثانيه به حركت درميt   هـا بـه    نثانيـه سـرعت آ
  )71 -آزاد رياضي(  چند متر بر مجذور ثانيه است؟   a. رسد  متر بر ثانيه مي 12و  10ترتيب به 

1 (10   2 (2   3 (2/1   4 (14   
  
  

stي زمان متحركي مطابق شكل روبرو باشد، شتاب و سرعت جسم در لحظه -اگر نمودار سرعت - 70 4  به ترتيب از راست به چپ درSI  اند؟ كدام   

  )76-سراسري تجربي(    
  4و  75/0) 1
  4و  1) 2
  5و  75/0) 3
  8و  1) 4

    )65-سراسري رياضي(  كدام است؟ SIآن در  ي حركت معادلهآن شكل مقابل باشد،  زمان - نمودار سرعتاگر متحركي بر مسير مستقيم حركت كرده و  - 71

1 (ttx 33 2   2 (ttx 32
1 2     

3 (ttx 32
1 2   4 (ttx 33 2   

  

  زمان -ي سرعت  استفاده از رابطه

زمان و برعكس –ي حركت به كمك نمودار سرعت  زمان و معادله –ي سرعت  تعيين معادله  

11 

12 

26  الگوي

25  الگوي

27  الگوي

28  الگوي
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  )87-آزاد رياضي(  ي سرعت آن كدام است؟ كند، معادله زمان متحركي است كه با شتاب ثابت حركت مي –شكل داده شده نمودار سرعت  - 72
1 (v t3 4   
2 (v t2 4   
4 (v t2 2   
4 (v t3 2   

242به صورت  SIمتحركي در  زمان –مكان رابطه  - 73 2  ttx 82-آزاد رياضي بعدازظهر(  آن كدام است؟   زمان –سرعت باشد، نمودار  مي(  
  
  
  
1(  2 (  3 (  4 (  

  
  

  
  

 

شتاب حركـت  . كند متر را طي مي 25حركت خود،  ي سوم ثانيه 2متر، و در  13حركت خود،  ي اول ثانيه 2در  v0ي  متحركي با شتاب ثابت و سرعت اوليه - 74
  )91-سراسري تجربي(  كدام است؟ SIدر 

1 (5/1  2 (5/2  3 (3  4 (5  
42به صورت SIكند، در  حركت مي xزمان متحركي كه روي محور  -ي سرعت معادله - 75  tV چنـد  ي سوم  ثانيه 2جايي متحرك در  بزرگي جابه. است

  )88-سراسري رياضي (  متر است؟
1 (15  2 (12  3 (18  4 (24  

42به صورت  SIرعت متحركي در سي  معادله - 76  tV كند چند متر است؟ ي چهارم حركت طي مي  مسافتي كه متحرك در ثانيه. است   

  )82-سراسري تجربي (    
1 (10   2 (11   3  (12   4 (13      

ي دوم چنـد   متر باشد، مسافت طي شده در ثانيـه  5/2ي اول  اگر مسافت طي شده در ثانيه. كند اتومبيلي از حالت سكون با شتاب ثابت شروع به حركت مي - 77
  )65 -سراسري رياضي(   متر است؟

1 (5/2  2 (5  3 (5/7  4 (10   
 ي چهارم چند متر است؟ مسافت پيموده شده در ثانيه. كند ثانيه شروع به حركت ميمتر بر مجذور  10جسمي از حال سكون با شتاب ثابت  - 78

  )63 -سراسري رياضي(
1 (35  2 (40  3 (45  4 (80    

513ثانيه مسافت  3متحركي با شتاب ثابت در  - 79  ذور ثانيه است؟شتاب حركت آن چند متر بر مج. كند متر را طي مي 18ي بعد، مسافت  ثانيه 3متر و در  /

  )73 -آزاد رياضي (    
1 (5/0  2 (3/1  3 (5/1  4 (5/4   

  
mxدر يك مسير مستقيم، سرعت متحركي در مكان  - 80 41  برابرs/m8 2اگر شتاب حركت. استs/m25/2   باشد، در چه مكاني بر حسب متر سـرعت

  )69مشابه سراسري رياضي  -77سراسري رياضي  (  خواهد بود؟ s/m10متحرك برابر

1 (6  2 (8  3 (12  4 (16  
mxاين ذره در مكان tي در لحظه. كند بر خط راستي حركت مي شتاب ثابتاي با  ذره - 81 5


mxهـاي  اگر سرعت اين ذره در مكـان . است  71  

mxو 162  برابر به ترتيبs/m4  وs/m5 ي آن در  باشد، شتاب حركت و سرعت اوليه(SI) 76 -سراسري رياضي(  به ترتيب كدام است؟( 

    5/0و  3) 4  5/1و  2) 3  3و  1) 2  2و  5/0) 1

اگر ميزان كـاهش سـرعت   . شود كند و در ايستگاه متوقف مي نزديك به ايستگاه، راننده حركت آن را كند مي. يه در حركت استمتر بر ثان 20ترني با سرعت  - 82
 ي قطار شروع به كند كردن حركت آن كرده است؟ اي نسبت به ايستگاه راننده متر بر ثانيه باشد، از چه فاصله /61در هر ثانيه 

  )62 -اورزيسراسري كش(  
  متر 2500)  4  متر 1250) 3  متر  250) 2  متر 125) 1

ttxبه صورتSIي حركت جسمي در اگر معادله - 83 82 2 86 -آزاد رياضي(  شود؟ باشد، اين جسم پس از طي چند متر متوقف مي(  
1 (16  2 (32  3 (8  4 (24  

  ام در حركت با شتاب ثابت n ي ثانيه tجايي در  جابه

ي مستقل از زمان در حركت با شتاب ثابت استفاده از رابطه  

13 

14 

29  الگوي

30  الگوي

31  الگوي

32  الگوي



  حركت شناسي در دو بعد - 1فصل
  

25 

vي جسمي با سرعت اوليه - 84


 1xي اول ثانيـه  2اگر مسافت طي شده در . شود متوقف ميثانيه  4آيد و پس از  و شتاب ثابت بر مسير مستقيم به حركت درمي

باشد، 2xي مسافت بقيه و
1
2

x

x   75 -آزاد رياضي(  كدام است؟(  

1 (1  2 (2
1  3(4

1  4(3
1  

  
  

 

ي  سـرعت آن در لحظـه  . آن مطابق شـكل مقابـل اسـت    زمان –مكان كند و نمودار  روي خط راست حركت مي شتاب ثابتو با  بدون سرعت اوليهمتحركي  - 85
st 2 88-سراسري تجربي (  چند متر بر ثانيه است؟(  
1(  2  
2( 4    
3( 6  
4( 8  

برسـد، متحـرك در    h/km140به  h/km60دقيقه از  15اگر سرعت اين متحرك در مدت . متحركي با شتاب ثابت بر مسيري مستقيم در حركت است - 86
  )78 -سراسري تجربي (  اين مدت چند كيلومتر پيموده است؟

1 (15   2 (25  3 (35  4 (50  
در . كيلومتر بر سـاعت برسـد   60كيلومتر بر ساعت به  40كشد تا سرعت يك قطار كه داراي حركت مستقيم الخط با شتاب ثابت است، از  ثانيه طول مي 36 - 87

  )77 -سراسري تجربي (  پيمايد؟ اين مدت قطار چند كيلومتر مي
1 (5/0   2 (8/0  3 (1  4 (5/1  

 برساند؟h/km30به  h/km90سرعت خود را از به طور يكنواخت متر در حالت ترمز،  200ت كشد تا كاميوني با طي مساف چند ثانيه طول مي - 88

    )75 -سراسري تجربي (  
1 (6  2 (12  3 (18   4 (24    

متر بر ثانيـه خـارج شـود، مـدت      30ن با سرعت متر برخورد كرده و از طرف ديگر آ سانتي 10اي به ضخامت  متر بر ثانيه به تخته 50اي با سرعت  اگر گلوله - 89
   .)شود نواخت فرض مي شتاب حركت در داخل تخته يك(زمان عبور گلوله در داخل تخته بر حسب ثانيه كدام مقدار خواهد بود؟ 

     )75 - تجربي  سراسري(    

1 (4000
1   2 (400

1  3 (40
1  4 (4

1    

  s/m20كنـد و در پايـان ايـن مسـير سـرعتش بـه       ثانيه طي مي)  t+ 3(و  tي  متر را بر مسير مستقيم، بين دو لحظه 48متحركي با شتاب ثابت، مسافت  - 90
  )75 -ضي آزاد ريا(  است؟ s/mچند tي  سرعت اين متحرك در لحظه. رسد مي

1 (10  2 (12  3 (14  4 (16  
  

  

  
  
  
  
  

 15  ي مستقل از شتاب  استفاده از رابطه

35  الگوي

34  الگوي

33  الگوي




