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ردشوانسبتاًهايسؤال

.سوال پاسخ دهند3سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند) 5یا (4سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند6بیش ازسوال به10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

نوع حرکت این متحرك . زمان متحرکی که از حال سکون در مسیري مستقیم شروع به حرکت کرده است، مطابق شکل مقابل است-نمودار شتاب-1
ترتیب چگونه است؟ي پنجم، بهي شروع حرکت تا انتهاي ثانیهاز لحظه

نواختیک-شوندهتند-کُندشونده) 1
نواختیک-کُندشونده-تندشونده) 2
تندشونده-کُندشونده-تندشونده) 3
نواختیک-تندشونده-تندشونده) 4

xصورتبهSIي حرکت متحرکی در معادله-2 t t3 3 1  يترتیب از راست به چپ، این متحرك در لحظهبه. داده شده استt s2چند در
tيجایی آن از لحظهي جابهمتري از مبدأ حرکت قرار گرفته و اندازه 0 تا این لحظه، چند متر است؟

3و 2) 64و 3) 23و 3) 22و 2) 1
xکدام نمودار-3 tدرحال حرکت است؟،ت، مربوط به متحرکی است که روي خط راس

1 (2 (3 (4 (

mي اول حرکت ثانیهtدر ،آیداگر سرعت متوسط جسمی که از حال سکون به حرکت درمی-4

s
mي دوم حرکت ثانیهtو در 4

s
tو در 6

mي سوم حرکت نیزثانیه

s
شتاب حرکت متحرك در (کدام است؟از راست به چپ شروع حرکت به ترتیب ي لحظهاز متحركباشد، نوع حرکت 6

.)هر مرحله ثابت است

نواخت تندشونده، تندشونده، یک) 2تندشونده ، تندشونده ، کندشونده) 1
تندشونده، کندشونده، تندشونده) 4نواختتندشونده ، کندشونده ، یک) 3

xصورتبهSIدرxoyيهاي حرکت جسمی در صفحهمعادله-5 t220وy t35 ي در لحظه. استt s1عت و شتاب این ، بردارهاي سر
اند؟جسم نسبت به هم چگونه

هیچ کدام) 4عمود بر هم) 3خالف جهت) 2جهتهم) 1
2صورت بهSIکند درحرکت میxoyياي که در صفحهزمان ذره–ي بردار مکان معادله-6 22 4 4r t i ( t ) j  

 کدام گزینه در مورد حرکت .باشدمی
این ذره صحیح است؟

.باشد و شتاب حرکت آن ثابت استصورت منحنی میمسیر حرکت ذره به) 1
.باشد و شتاب حرکت آن متغیر استخط راست میصورتمسیر حرکت ذره به) 2
.باشد و شتاب حرکت آن متغیر استحنی میصورت منمسیر حرکت ذره به) 3
.باشد و شتاب حرکت آن ثابت استصورت خط راست میمسیر حرکت ذره به) 4

380007/91%14%52

390008/91%9%49

350007/94%22%46

240006/90%4%43

400008/93%16%41

360008/94%11%40
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ي سرعت متوسط د، اندازهدور بغلت، حلقه نیمs10اگر در مدت. قرار داردcm20روي محیط یک حلقه به شعاعAيمطابق شکل زیر، نقطه-7

cmچندAينقطه

s
)است؟ )3 

1 (4
2 (6
3(2 13
4 (3

طی a5يي مسیر را با شتابی به اندازهبعد از مدتی ادامه. کندبه حرکت میدر مسیري مستقیم شروع aاتومبیلی از حال سکون و با شتاب ثابت-8
ي دوم حرکت است؟ي اول، چند برابر مسافت طی شده در مرحلهمسافت طی شده در مرحله. کند تا متوقف شودمی

1(52(153(524(25
rصورت بهSIي حرکت دو بعدي متحرّکی در معادله-9 (t t) i t j  2 220

 1ي در بازه. باشدمی 0t  2تا 6t s نوع حرکت متحرك ،
چگونه است؟

کُندشوندهابتدا تندشونده و سپس) 2همواره تندشونده) 1
ابتدا کُندشونده و سپس تندشونده) 4همواره کُندشونده ) 3

vصورتبهSIکند، در مکان متحرکی که روي مسیري مستقیم حرکت می- ي سرعتمعادله-10 x2 1 اي ب این متحرك در لحظهشتا. است
کند، چند متر بر مجذور ثانیه است؟که از مبدأ مکان عبور می

1 (22 (13 (1-4 (2-
حداکثر سرعت متحرك درکدام نقطه است؟. دهدزمان متحرکی که از حال سکون شروع به حرکت نموده است را نشان می- شکل مقابل، نمودار شتاب- 11

1(A

2(B

3(C

4(D

. داده شده استs5وs1،s2،s3،s4هاي صفر،کنند در لحظهکه روي خط راست حرکت میDوA،B،Cدر جدول زیر، مکان چهار متحرك-12
؟کندکدام متحرك با شتاب ثابت حرکت می

1(A

2(B

3(C

4(D

vصورتبهSIي بین سرعت و مکان این متحرك درمتحرکی بر روي یک خط راست در حال حرکت است و رابطه-13 x212در . باشدمی

xمکان m4ي شتاب آن چند متر بر مجذور ثانیه است؟، اندازه

1 (322 (163 (14 (8

390001/91%9%38

380007/90%15%35

240008/94%12%34

380007/91%6%34

380007/91%11%33

240006/90%10%33

390008/91%12%32
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tيزمان متحرکی است که در لحظه-شکل زیر، نمودار شتاب-14  با سرعتm

s
xاز مکان2 m4و در خالف جهت محورx ها شروع به

tياین متحرك در لحظه. کندحرکت می s4ي چند متري از مبدأ مکان قرار دارد ؟، در فاصله

1(20
2(24
3(12
4(28

kmاتومبیلی با سرعت-15

h
mبیند و با شتاب ثابتمانعی را در مقابل خود میراننده ناگهان. در حرکت است72

s2
4/ترمز کرده و5 ثانیه پس از 5

ي توقف، چند متر است؟ي دیدن مانع تا لحظهجایی اتومبیل از لحظهجابه. شوددیدن مانع متوقف می

1(402(375/393(504(625/140

اگر جسم بعد از رها شدن با شتاب ثابت در مسیري . شوداز خودرویی که با سرعت ثابت در مسیري مستقیم در حال حرکت است، جسمی رها می- 16
د؟کند، چند برابر مسافتی است که خودرو در همین مدت طی خواهد کري توقف طی میمستقیم حرکت کند تا بایستد، مسافتی را که تا لحظه

.باید سرعت خودرو معلوم باشد)14)123)132)1
tياگر سرعت این متحرك در لحظه. کند، مطابق شکل زیر استها حرکت میxزمان متحرکی که در امتداد محور- نمودار شتاب-17   برابر

mبا

s
شود؟اي برحسب ثانیه سرعت متحرك برابر با صفر میباشد، در چه لحظه4

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

ي جایی این متحرك در نیمهي  جابهاندازه. کند، مطابق شکل زیر استزمان حرکت متحرکی که بر روي خط راست حرکت می- نمودار سرعت-18
ي دوم زمان توقف آن است؟جایی متحرك در نیمهي جابهاول زمان توقف، چند برابر اندازه

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

ي ي پرتاب تا لحظهزمان این جسم از لحظه-نمودار سرعت. کنیمرتاب میدر راستاي قائم به طرف باال پhاي را از ارتفاعدر شرایط خأل، گلوله-19

mچند متر است؟h. برخورد به زمین مطابق شکل زیر است
(g )

s2
10

1 (10
2 (20
3 (30
4 (40

380007/90%11%32

390008/90%7%32

380008/92%16%31

380001/93%16%31

390008/90%14%29

240006/90%20%29

t(s)

a(    )m
s2

40

3
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cos)و بردار، چند برابر بزرگی تفاضل آن دو بردار است؟بزرگی برایند د. درجه است53اندازه ي بین دو بردار همزاویه-20 / )53 0 6

1(1
2

2(3
4

3(4
3

4 (2

یک سهمی باشد که در Bاگر نمودار. کنند، مطابق شکل مقابل استکه در مسیري مستقیم حرکت میBوAزمان دو متحرك- نمودار مکان-21
شود؟اي برحسب ثانیه، سرعت دو متحرك برابر میمبدأ زمان بر محور زمان مماس است، در چه لحظه

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

را h2و ارتفاعt1را در مدت زمانh1گلوله ارتفاع. کنیمبدون سرعت اولیه رها میOياي را از نقطهدر شرایط خأل و مطابق شکل زیر، گلوله-22

tاگر. کندطی میt2در مدت زمان

t
1
2
5
2باشد، حاصلh

h
1
2

کدام است؟

1(2
2(25

24
3(1

4(5
4

به سرعت متوسط متحرك 1tي زمانی بین صفر تا متحرك در بازهنسبت سرعت متوسط. زمان متحرکی مطابق شکل زیر است- نمودار سرعت-23
کدام است؟2tتا 1tي زمانی در بازه

برابر با یک ) 1
تر از یککوچک) 2
تر از یکبزرگ) 3
.ها ممکن است رخ دهدهاي زمانی، هر یک از گزینهبه بازهبسته) 4

mشتاب حرکت این متحرك چند. کند، مطابق شکل زیر استها حرکت میxزمان متحرکی که با شتاب ثابت روي محور- نمودار مکان-24

s2
؟است

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

380007/91%11%29

380008/92%11%29

380001/93%24%28

350007/94%7%27

380007/90%13%26
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در . اند، نشان داده شده استکه بر مسیر مستقیم از مبدأ مکان شروع به حرکت نمودهBوAزمان دو جسم- در شکل مقابل، نمودار سرعت-25
tيلحظه s5ي این دو جسم چند متر است؟، فاصله

1(25
2(20
3(15
4(65

سرعت . کنندزمان از مبدأ مختصات و روي خط راست شروع به حرکت میاست که همBوAزمان دو متحرك- شکل مقابل، نمودار سرعت-26

mچندBهنگام سبقت گرفتن از متحركAمتحرك

s
است؟

1(2
2 (4
3 (6
4 (8

از سطح زمین و در راستاي قائم به سمت باال پرتاب شده است، مطابق شکل مقابل hزمان جسمی که در شرایط خأل از ارتفاع- نمودار مکان-27

m؟چند متر استhعارتفا. است
(g )

s2
10

1(25
2(20
3(40
4(60

بار با چه این متحرك براي اولین. کند، یک سهمی مطابق با شکل زیر استها حرکت میxزمان حرکت متحرکی که روي محور- نمودار مکان-28
کند؟سرعتی برحسب متر بر ثانیه، از مبدأ مکان عبور می

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

mموتورسوار ساکنی توپی را با سرعت -29

s
mزمان، با موتور خود با شتابکند و همزمین در مسیري مستقیم پرتاب میبر روي 15

s2
به دنبال 2

mاگر سرعت توپ در هر ثانیه. کندتوپ شروع به حرکت می

s
رسد؟کم شود، موتورسوار پس از طی چند متر به توپ می1

1(102(153(1004(150
کنیم و سرعت آن بعد در راستاي قائم و رو به پایین پرتاب میvيي کافی بلند، با سرعت اولیهاي را از یک ارتفاع به اندازهدر شرایط خأل، گلوله-30

v3ثانیه بهtاز ياي را با سرعت اولیهاع گلولهاگر از همان ارتف. رسدمیv2 استاي قائم و رو به باال پرتاب کنیم، بعد ازدر  رt ثانیه سرعتش چند
خواهد شد؟vبرابر

4) 24) 13) 2صفر) 1

3900010/92%15%25

240006/90%11%25

240006/90%11%25

390001/91%10%25

380008/92%10%25

390008/90%9%25
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ردشواهايسؤال

.سوال پاسخ دهند2سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي اریم دانشانتظار د
.سوال پاسخ دهند) 4یا (3سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند5سوال به بیش از10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

tهاي از روي سطح زمین و در راستاي قائم رو به باال پرتاب می شود و در لحظهگلوله اي-31 s1 2 وt2 متري از سطح زمین عبور 40از ارتفاع

mمقاومت هوا ناچیز و (گلوله چند متر است؟ چند ثانیه است و ارتفاع اوج t2ترتیب از راست به چپ،به. کندمی
g

s2
10است (.

80و 6) 25/614و 5) 453و 4) 25/312و 3) 1
ttyصورت بهSIدرxoyياي در صفحهمعادالت حرکت ذره-32 52 2 23و

2
3

3
1

ttx ترتیب از راست به چپ، بردار شتاب به. است
ي آن چند متر بر مربع ثانیه است؟ سازد و اندازهمیxاي با جهت مثبت محوري چهارم حرکت، چه زاویهمتوسط ذره در ثانیه

4، 45) 244، 45) 43صفر، ) 242ر،صف) 1

mکند، بار اول نیمی از مسیرش را با سرعتمتحرکی که روي خط راست حرکت می-33

s
mو نیمی دیگر را با سرعت20

s
کند و بار طی می30

mدوم نیمی از زمان حرکتش را با

s
mو نیمی دیگر را با سرعت20

s
نسبت سرعت متوسط این متحرك در بار اول چند برابر بار . کندطی می30

دوم است؟

1 (96/02 (13 (04/14 (125/1
اگر مکان گلوله در . کنیمطرف باال پرتاب میدر راستاي قائم بهvاي را با سرعتدر شرایط خأل و از روي سطح زمین، گلوله-34

tيلحظه s2 5،m15يباالتر از مکانش در لحظهt s1 2يباشد، اندازهv چند متر بر ثانیه است؟m
(g )

s2
10

1 (202 (253 (304 (40
متر اول مسیر حرکتش را در مدت 9اگر این متحرك . کندمتحرکی از حال سکون و با شتاب ثابت بر مسیري مستقیم شروع به حرکت می-35

s3 است؟متر بعدي چند متر بر ثانیه40طی کند، سرعت متوسط آن در

1 (32 (83 (54 (10
به هم Cي کنند و در نقطهحرکت میشروع به دیگر هاي ثابت به سمت یکبا سرعتBو Aهايهزمان از نقطهم،دو متحركمطابق شکل زیر، -36

بهCينقطهکشد تا متحرك دوم ازچند ثانیه طول می. سدرمیBينقطهبهCي از نقطهمتحرك اول،ثانیه40در ادامه، پس از.رسندمی
برسد؟Aينقطه

60) 2.کافی نیستمسأله معلومات ) 1
3 (804 (90

tي کند، در لحظهمتحرکی که با سرعت ثابت بر روي خط راست حرکت می-37 s1 2 در مکانx m1 10 يو در لحظهt s2 8 در مکان
x m2 120ياین متحرك در لحظه. باشدمیt s3 20ي چند متري از مبدأ مکان است؟در فاصله

1 (3902 (3803 (1304 (260

390008/90%20%24

360003/94%18%24

380007/90%10%24

4000010/90%10%24

380007/91%14%23

380007/91%11%23

380007/91%11%23
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mاتومبیلی با سرعت ثابت-38

s
tياگر این اتومبیل در لحظه. اي مطابق شکل زیر استدر حال حرکت بر جاده20 s1ياز نقطهA و در

tيلحظه s6ياز نقطهBي شتاب متوسط در مدت زمان نشان داده شده چندعبور کند، اندازهm

s2
است؟

1 (4

2(4 3
3 (2

4(2 3

1متحركاین. کندطی میtرا در مدتdآید و مسافتمتحرکی از حال سکون با شتاب ثابت روي خط راستی به حرکت در می-39
آخر مسیر را 3

طی خواهد کرد؟tدر چه مدتی برحسب

1(t
1
32(t

2
33(( )t

21 34(( )t
32 2

xصورتبهSIکند، درها حرکت میxحوري حرکت متحرکی که بر ممعادله-40 At Bt C3 2  ي شتاب متحرك در اگر اندازه. باشدمی

tيلحظه s2ي دوم حرکت باشد، حاصلي شتاب متوسط متحرك در ثانیه، دو برابر اندازهA

B
ت؟کدام اس

1(32(133(134(3

/ي زمانیدر شرایط خأل، دو گلوله به فاصله-41 s2 ي پس از رها شدن گلولهچند ثانیه. شونداز یک نقطه باالي سطح زمین از حال سکون رها می5

/ي دو گلوله بهاول، فاصله m68 m(رسد؟ می75
g

s2
10ي کافی زیاد استو ارتفاع به اندازه(.

1 (5/22 (33 (44 (5/4

Aاگر-42 i j3  
 

Bو i j2 2 3 
 

Cي بین بردارباشد، زاویه A B 
  

چند درجه است؟ yبا سوي مثبت محور 

1 (302 (603 (1204 (150

Aمجموع دو بردار -43 i j9 12 
 

Bو 


Aاندازه با بردار و همy، برداري در جهت مثبت محور 


Aبزرگی . است B
 

کدام است؟

1 (92(9 23(9 34 (9 5

380007/91%11%23

400008/93%11%22

380007/90%15%21

390008/91%11%19

380008/92%7%19

390007/93%10%18
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سطحیهاي سهمجموعه کتابشناسیحرکت–فصل ا 

5435:کد کتاب دانشگاهیفیزیک پیش

xشکل زیر، نمودار -44 t دو متحركA وBي چند ثانیه پس از شروع حرکت، فاصله. دهدکنند، نشان میرا که بر روي خط راست حرکت می
tيها در لحظهآنيبرابر فاصله3دیگر دو متحرك از یک  شود؟می

1 (3
2 (9
3 (12
4 (6

yصورتبهSIمبدأ زمان از مرکز مختصات گذشته است درمتحرکی که درحرکتي مسیر معادله-45 x x 2 اگر سرعت متحرك در . باشدمی3

mبرابر با مقدار ثابتxجهت محور
s

tيدر لحظهSIباشد، بردار مکان متحرك در3 s مطابق با کدام گزینه است؟4

1 (i j12 180
 2 (i3

3 (i j12 108
 4(i j3 108

 

ي پنجم، چند جایی متحرك در ثانیهجابه. کند، یک سهمی استها حرکت میxمتحرکی که بر روي محورزمان- مطابق شکل زیر، نمودار مکان-46
ي سوم است؟جایی متحرك در ثانیهبرابر جابه

1(5
3

2 (5
3 (3
4 (5/3

xصورتبهSI، درxoyيصفحههاي مکان متحرکی در معادله-47 t t2 2 وy t22اي برحسب ثانیه، بردارهاي در چه لحظه. باشدمی
دیگر عمود هستند؟اي متحرك بر یکسرعت و شتاب لحظه

1(12(23(/0 44(/0 2
xصورتبهSIکند، بر حسب زمان، در حرکت میxoyي اي که در صفحههاي مکان ذرهمعادله-48 t5 وy / t22 5چند ثانیه پس از . است

tيلحظه 010ي این ذره از مبدأ مکان بهصله، فا رسد؟  متر می2

1 (12 (5/13 (24 (5/2
ها ي آني سرعت اولیهاندازهاگر . دهدکنند، نشان میرا که در مسیري مستقیم حرکت میBوAزمان دو متحرك- شکل مقابل، نمودار مکان-49

قسمتی از یک سهمی Aنمودار متحرك(چند متر بر مجذور ثانیه است؟ Aمتر بر ثانیه باشد، شتاب حرکت متحرك10ترتیب برابر با صفر و به
.)  است

1 (3
2 (3-
3 (6/9
4 (6/9-

4000010/91%9%18

4000010/91%9%18

390009/90%7%17

390008/90%13%16

380001/92%12%16

370007/92%9%16
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سطحیهاي سهمجموعه کتاب
5435:کد کتاب

شناسیحرکت–فصل ا 

دانشگاهیفیزیک پیش

رتر دشواهايسؤال
.سوال پاسخ دهند1سوال به 10از هر 5500تا 5000آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

.سوال پاسخ دهند) 3یا (2سوال به 10از هر 6250تا 5500آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش
.سوال پاسخ دهند4بیش ازسوال به10به باال از هر 6250آموزان ترازهاي انتظار داریم دانش

aنمودار-50 t متحرکی که بر روي محورxي اول حرکتش برابر ثانیه6اگر سرعت متوسط متحرك در . کند، مطابق شکل زیر استها حرکت می

mبا

s
ي متحرك چند متر بر ثانیه بوده است؟ باشد، سرعت اولیه5

1 (4
2 (5
3 (6
4 (8

xصورتبهSIکند، درها حرکت میxزمان متحرکی که روي محور- ي مکانمعادله-51 t at2 4  اگر این متحرك در کل مسیر . است
جایی متحرك در این سه ثانیه برابر با چند متر است؟ي جابهها حرکت کند، اندازهxدر قسمت منفی محورs3حرکت خود فقط به مدت

5/4) 34) 25/23) 2صفر) 1
این . رسدثانیه به سطح زمین می10شود و پس از متري سطح زمین در راستاي قائم رو به باال پرتاب می90اي در شرایط خأل از ارتفاع گلوله-52

mثانیه پس از پرتاب در ارتفاع چند متري سطح زمین است؟ 2گلوله 
(g / )

s2
9 8

1 (4/1102 (6/1203 (6/1304 (4/150
ثانیه پس از پرتاب، در حال باال رفتن 2اگر این گلوله . دشوطرف باال پرتاب میاي از روي سطح زمین و در راستاي قائم بهدر شرایط خأل، گلوله-53

3باشد و به
mارتفاع اوج خود برسد، چند ثانیه پس از این لحظه به سطح زمین باز خواهد گشت؟4

(g )
s2
10

1 (102 (83 (44 (6
هاي زیر صحیح است؟ یک از گزینهامبا توجه به شکل مقابل، کد-54

1(A B C E D2    
   

2(A B C D E B     
    

3 (A B C E D2 2   
   

4(B C D E A2 2    
   

4صورتبهSIدرکندي بین سرعت و مکان متحرکی که بر روي خط راست حرکت میرابطه-55 32v x اگر متحرك در مبدأ زمان در . است
8xمکان m درزمان متحرك -ي مکان باشد، معادلهSI؟مطابق کدام گزینه است

1 (22 8 8x t t  2 (2 8 8x t t  3 (22 8 8x t t  4 (2 8 8x t t  

380001/92%6%15

390007/93%8%14

400008/93%8%14

390009/90%6%13

380001/93%6%13

350007/94%8%12
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سطحیهاي سهمجموعه کتابشناسیحرکت–فصل ا 

5435:کد کتاب دانشگاهیفیزیک پیش

Aهاي ثابتترتیب با سرعتزمان بهاز یک نقطه همBو Aدو متحرك -56
m

v ( i j)
s

2 4 
  وB

m
v ( i j)

s
3 6  
 

xoyيدر صفحه

، چند متر است؟s5متحرك پس ازي این دوي فاصلهاندازه. کنندشروع به حرکت می

1(152(253(25 54(50 5
ت طی شده توسط گلوله تا فاگر مسا.کنیمباال پرتاب میطرف م بهئاستاي قادر رو از سطح زمین tياي را در لحظهگلوله،در شرایط خأل-57

stيلحظه 49برابر با
210(ارتفاع اوج چند متر است؟ ،اع اوج گلوله باشدفارت10

s

m
g (

1(542(363(454(90

mهايترتیب با سرعتاست، بهm80و طول دومی m120دو قطار که طول اولی -58

s
mو5

s
در دو ریل موازي و نزدیک هم، به سمت 10

mيرسند، به سرعت قطار اول در هر ثانیه به اندازهاي که دو قطار به هم میدر لحظه. دیگر در حال حرکت هستندیک

s
چند . شوداضافه می1

دیگر عبور کنند؟ طور کامل از کنار یککشد تا قطارها بهثانیه طول می

1 (82 (103 (154 (20
)x(از حال سکون و از مبدأ مکانBو Aدو متحرك -59 0کنند، به طوري کهروع به حرکت میدر جهت مثبت با شتاب ثابت شBA aa 

اي که سرعت دو متحرك با هم شود، در لحظهAa، مقدار ثابت و منفیAاگر پس از مدت زمان مشخص از آغاز حرکت، شتاب متحرك . است
؟صحیح استBو Aشود، کدام گزینه در مورد مکان متحرك برابر می

1(BA xx 2 (BA xx 

3 (BA xx 4 (توان اظهار نظر قطعی کردنمی.
ي عبور از سرعت این متحرك در لحظه. کند، مطابق شکل زیر استها با شتاب ثابت حرکت میxزمان متحرکی که بر روي محور - نمودار مکان-60

mمبدأ مکان، چند

s
است؟

1 (8-
2 (8
3 (12
4 (12-

aي بین دو بردارزاویه-61
وb


aدرجه است و بردار120برابر با  b

بر بردارa
در این حالت حاصل. عمود است| a b |

| a |



کدام است؟

1(52(73(24(3

390008/90%6%12

400008/93%7%11

4000010/90%6%11

390003/93%5%11

390008/91%3%8

380007/91%3%6
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سطحیهاي سهمجموعه کتاب
5435:کد کتاب

شناسیحرکت–فصل ا 

دانشگاهیفیزیک پیش

ثانیه پس از 1. در راستاي قائم به طرف پایین پرتاب می کنیمvيرعت اولیهمتري سطح زمین با س135اي را از ارتفاع در شرایط خأل، گلوله-62
دوم در ي ي اول به زمین برخورد می کند، گلولهاي که گلولهاگر در لحظه. ي دیگري را از همان ارتفاع و از حال سکون رها می کنیمآن، گلوله

v)ي اولي گلولهي سرعت اولیهداشته باشد اندازهمتري از سطح زمین قرار 55ارتفاع  ) چند متر بر ثانیه بوده است؟ ،m
(g )

s2
10

1 (22 (103 (34 (5
ي ي سرعت جسم در لحظهاندازه. هددکند را نشان میزمان متحرکی که با شتاب ثابت بر روي خط راست حرکت می- شکل زیر، نمودار مکان-63

tچند متر بر ثانیه است؟

1 (2 3
2 (4 3
3(2 10
4 (4 5

mمتري سطح زمین با سرعت40را از ارتفاعAي در شرایط خأل، گلوله-64

s
را از Bي زمان گلولهطور همطرف پایین و بهدر راستاي قائم به30

کنند، دیگر عبور میهنگامی که دو گلوله در خالف جهت هم از کنار یک. کنیمطرف باال پرتاب میدر راستاي قائم بهvروي زمین با سرعت 

mاز سطح زمین چند متر است؟ Bي ترین ارتفاع گلولهبیش. ان استسي سرعتشان یکاندازه
(g )

s2
10

1 (452 (753 (854 (125

kmدقیقه و با سرعت ثابت10ي زمانی دو قطار به فاصله-65
v

h
30در مسیري مستقیم، ایستگاه ،Aطرف ایستگاهبهراBقبل از . کنندترك می

شروع به حرکت کرده و دو قطار قبلی را به Aطرف ایستگاهبهBبرسد، قطار دیگري با سرعت ثابت از ایستگاهBاین که قطار اول به ایستگاه
ي سرعت قطار سوم چند کیلومتر بر ساعت است؟اندازه. کنددقیقه مالقات می4ي زمانی فاصله

1(202(303(604(45

20ي اي به اندازهاولیهسرعتمتري از یکدیگر قرار دارند، با 100ي که درفاصلهBو Aدو متحرك -66 m
s

زمان به سمت صورت همو به

22برابر با Bاگر بزرگی شتاب متحرك . آیندیکدیگر به حرکت در می m

s
AA(aو حرکت آن تندشونده باشد، بزرگی شتاب متحرك  چگونه (

؟نکنندباشد تا دو متحرك به یکدیگر برخورد 

1 (28A
m

a
s

2 (210A
m

a
s

3 (212A
m

a
s

4 (26A
m

a
s



390008/90%3%6

390008/91%3%6

390008/91%2%6

380007/90%3%5

350007/94%1%4




