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حركت، معادله   متوسط  ،جايي  جابه ي  لحظهسرعت  يك بعدياي  و  حركت    در 

  بارم  مرجع  

 .جاهاي خالي را با عبارت مناسب پر كنيد.1
  .منطبق است) مبدأ حركت -مبدأ مكان. . . . . . . .  (بردار مكان برداري است كه ابتداي آن بر ) الف
  .است. . .  . . . .بردار سرعت متوسط همواره در جهت ) ب
متحـرك در  .............. كند، برابر  زمان را به هم متصل مي –شيب خطي كه دو نقطه از نمودار مكان ) پ

  .ي زماني است يك بازه
  .جايي را تعريف كنيد بردار جابه) ت

  83دي  تجربينهايي 

  خرداد  15دبيرستان   16تهران 

  92نهايي رياضي دي 

 )بار تكرار 9(

  
25/0  
25/0  
25/0  

 .زمان حركت جسمي بر روي خط راست مطابق شكل است -نمودار مكان.2
  .     بيان كنيد ABخط  استنباط خود را در مورد پاره) الف
  .را بنويسيد ي فيزيكي مربوط به آن رابطه) ب
  .سرعت متوسط را تعريف كنيد) پ

  )1-1مثال (                                         

   1 ي منطقه تهران 

   91رهجويان دانش 

 89تجربي جبراني اول  اسفند نهايي 
  صبح

 )بار تكرار 4(

1  

 .رو را مشاهده كنيد شكل روبه.3
  .استنباط خود را از اين مشاهده بنويسيد) الف
  اين طرح، براي تعريف كدام كميت فيزيكي رسم شده است؟) ب
  .كميت فوق را تعريف كنيد) پ

  )3-1مثال (

  83 تجربي اسفندنهايي 

  )تكرار بار 5(

  

  

  
 

1  

 .از داخل پرانتز عبارت مناسب را انتخاب كنيد.4
  .است) سرعت -مكان(زمان و محور زمان برابر تغيير  -مساحت سطح ايجاد شده بين نمودار سرعت

   صبح 91تجربي شهريور نهايي 

 )تكرار بار 3(

25/0  

ي نمـودار در بـازه  . ل، مربوط به حركت يك جسم بر خط راسـت اسـتنمودار مكان ـ زمان شكل مقاب .5
tتا  0(زماني  t(ي زماني  صورت سهمي و در بازه به) 2 بـا ذكـر   . صورت خط راست اسـت  به) t3تا  2

  :يددليل پاسخ ده
  ي زماني حركت يكنواخت است؟ در كدام بازه) الف
  دهد؟ اي متحرك تغيير جهت مي در چه لحظه) ب
  گذرد؟  اي متحرك از مبدأ مكان مي در چه لحظه) پ

   89تجربي دي نهايي 
 )تكرار بار 6(

75/0  

هاي زير پاسخ كوتاهمودار براي پرسشبا توجه به ن.زمان متحركي مطابق شكل است –نمودار مكان .6
  .بنويسيد

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

  93نهايي رياضي شهريور 

  )بار تكرار 6(

هر مورد 
25/0  

xصورت  به SIدر ي حركت جسمي  معادله.7 t 22   .است 1
  .دست آوريد ي سرعت آن را به معادله) الف
  .نمودار سرعت ـ زمان را براي آن رسم نماييد) ب

 )4-1مثال (

   91مرداد  تجربينهايي 
 )تكرار بار 7(

1  

B

tt t(s)

A
x

 در يك بعد  حركتمفاهيم 
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  بارم  مرجع  

xي  با رابطه SIي حركت جسمي در  معادله.8 t t   2 4   .بيان شده است 3
  .ي سرعت آن را بنويسيد معادله) الف
  .ي اول رسم كنيد ثانيه 4زمان متحرك را در  -زمان و نمودار مكان -نمودار سرعت) ب

 )1-1ن و تمري 5-1مثال (

   91نمونه دولتي عاشورا  20تهران 

  )بار تكرار 6(

  

لحظه  حركت يك بعدي شتاب متوسط و  در     اي 
 .ي مناسب را از داخل پرانتز انتخاب نماييدكلمه.9

  .اي است لحظه) سرعت -شتاب(زمان معرف  -شيب خط مماس بر نمودار سرعت) الف
  .نسبت به زمان است جسم) سرعت -مكان(اي، مشتق بردار  شتاب لحظه) ب
زمان به هـم وصـل    –شيب خطي است كه دو نقطه را در نمودار سرعت  )اي لحظه –متوسط (شتاب ) پ
  .كند مي

  صبح 89تجربي دي نهايي 

  صبح 91تجربي مرداد نهايي 
  92تجربي خرداد نهايي 

 )بار تكرار 8(

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

 .هاي مناسب بنويسيد در جاهاي خالي كلمه.10
  .نسبت به زمان است. . . . . . . اي، مشتق  شتاب لحظه) الف
  .است. . . . . . . . زمان معرف  -شيب خط مماس بر نمودار سرعت) ب

  89رياضي دي نهايي 
 )تكرار بار 6( 

25/0  
25/0  

  ).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 -يير مكانبردار تغ(

  .جهت است بردار سرعت متوسط با اين كميت هم) الف
  .كند به سمت صفر ميل مي tكه حد شتاب متوسط است، هنگامي) ب
  .دهد زمان، اين كميت را نشان مي -شيب خط مماس بر نمودار مكان) پ

    89ي تير رياضنهايي 
 )تكرار بار 9(

75/0  

 .مشخص كنيد)غ(يا)ص(هاي زير را با حروف درستي يا نادرستي عبارت.12
  .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
  .ه در جهت سرعت متحرك استشتاب متحرك در هر لحظ) پ
  :به اين پرسش پاسخ دهيد) ت

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

  93و  89نهايي رياضي دي 

  )بار تكرار 10(
  

هر مورد 
25/0  

 .زمان حركت جسمي بر روي خط راست مطابق شكل است -نمودار سرعت.13
  .   بيان كنيد ABخط  ر مورد پارهاستنباط خود را د) الف
  .را بنويسيد ي فيزيكي مربوط به آن رابطه) ب
  
  
  

  )7-1مثال (

   87تجربي دي نهايي 
 )تكرار بار 10(

5/0  

xصورت  به SIمعادله حركت متحركي در .14 t t  3 4   .باشد مي 2
  .دست آوريد ي اول به شتاب متوسط متحرك را در دو ثانيه) الف
tي  شتاب آن در لحظه) ب s   قدر است؟ چه 3

 )4تمرين (

   91قوچان شاهد رفعت 

  )تكرار بار 4(

  

  

 

B

tt t(s)

A
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متحرك كميتتعيين   نوع حركت يك    ها و 
  بارم  مرجع  

 .ي مناسب را از داخل پرانتز انتخاب نماييدكلمه.15
  .است) تمثب - منفي(در حركت تند شونده، حاصل ضرب سرعت و شتاب 

   91تجربي شهريور نهايي 
  )تكرار بار 7(

25/0  

 .جاهاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد.16
  .جهت باشند، حركت تندشونده است هم …و  …اگر در حركتي 

   91شهيد باهنر  12تهران 

  )تكرار بار 8(

  

  
متحرك  ثابت يك  حركت با شتاب  هاي    مسئله 

xتصور ، بهSIي حركت جسمي در  معادله.17 t t  24 40   .است 5
  قدر است؟ شتاب حركت جسم چه) الف
  .ي جسم را معين كنيد مكان اوليه) ب
  شود؟ اين جسم پس از چه مدت متوقف مي) پ

   87تجربي اسفند نهايي 
  )تكرار بار 5(

1  

xصورت  به xروي محور  SIمكان متحركي در  ي معادله.18 t t   25 6   .شدبا 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؟

  87تجربي دي نهايي 
  )تكرار بار 6( 

1  

mي خيس رو در حين ترمز كردن در جادهي شتاب يك خود بيشينه.19 / s22 اگـر ايـن خـودرو بـا     . است
kmسرعت  / h72 متـري خـود ببينـد، آيـا      45ي  در حركت باشد و راننده ناگهان مانعي را در فاصله

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

   91وريحان  اب  8ي  تهران منطقه

  )تكرار بار 10(

  

كيفي نمودارهاي   حركتبررسي  به    مربوط 
ـ زمان زير كه مربوط به حركت يك جسم روي خط راست است، بـه سـؤاالت، توجه به نمودار مكانبا.20

  :كوتاه دهيدپاسخ 
  دهد؟ در كدام لحظه جسم تغيير جهت مي) الف
  .گذرد ييك لحظه را مشخص كنيد كه جسم از مبدأ مكان م) ب
  ترين فاصله را از مبدأ دارد؟ در كدام لحظه جسم بيش) پ
  .كند ها حركت ميxي زماني را معين كنيد كه جسم در جهت محور  يك بازه) ت
  ي زماني شتاب منفي است؟ در كدام بازه) ث
  ي زماني حركت كندشونده است؟ در كدام بازه) ج

   90 جبراني دوم تير تجربي نهايي 

  )تكرار بار 7( 
  

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

نمودار مكان ـ زمان جسمي كـه بـر روي خـط راسـت حركـت.21
  :كند، مطابق شكل مقابل است مي

 صورت يك خط راست اسـت  به t1تا  0ي زماني  نمودار در بازه(
  ).ستسهمي ا t2تا  t1و در مدت 

ــف ــازه ) ال ــوع حركــت در ب ــاني  ن )1ي زم t )  2و 3(t t ) 
  چيست؟

1ي زماني در بازه) ب 2(t t )عالمت شتاب چگونه است؟ توضيح دهيد ،.  
  )10-1مثال (  در كدام لحظه، سرعت جسم صفر است؟ چرا؟) پ

   90اسفند  جبراني اول تجربينهايي 

  )تكرار بار 6(

  
  
  
  
25/0  
25/0  

 

 شتاب ثابت در يك بعدحركت با 
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  بارم  مرجع  

 نمـودار در بـازه  (كند، مطابق شكل است زمان متحركي كه روي خط راست حركت مي –نمودار مكان .22
  .)باشد خط راست مي t3تا  t2ي زماني  سهمي و در بازه t2زماني صفر تا 

  .را تعيين كنيد t3تا  t2و  t2تا  t1،t1هاي زماني صفر تا  نوع حركت متحرك دربازه) آ
  است؟ هت متحرك تغيير كرداي، جهت حرك در چه لحظه) ب
  
  
  
  

  93تجربي دي نهايي 

  )تكرار بار 7(

1  

  .نمودار سرعت ـ زمان شكل مقابل، مربوط به حركت يك جسم بر خط راست است.23
ي  صـورت سـهمي و در بـازه    بـه ) t2تـا   0(ي زماني نمودار در بازه

با ذكر دليل پاسـخ  . صورت خط راست است به) t3تا  t2(زماني 
  :دهيد
  ي زماني شتاب حركت ثابت است؟ در كدام بازه) الف
  دهد؟ اي متحرك تغيير جهت مي در چه لحظه) ب
  ي زماني شتاب متحرك مثبت است؟ در كدام بازه) پ
  

  91تجربي شهريور نهايي 

  )تكرار بار 8( 

  
  
25/0  

با ذكر. كند، مطابق شكل استزمان حركت جسمي كه بر روي خط راست حركت مي –سرعت نمودار.24
  :دليل پاسخ دهيد

  چيست؟ t3تا  t2ي زماني نوع حركت در بازه) الف
  شتاب جسم چقدر است؟ t1ي در لحظه) ب
  
  

 )2-1و تمرين  1-1فعاليت (

   93تجربي  شهريور نهايي 

  )تكرار بار 8(

5/0  
  

5/0  

نمودار سرعت ـ زمان متحركي كه در مسير مستقيم از مبدأ مكان شروع بـه.25
  .كند، مطابق شكل است حركت مي

  .ي زماني را تعيين كنيد نوع حركت در هر بازه) آ
x) .طور كيفي رسم كنيد نمودار مكان ـ زمان آن را به ) ب )   
  
  

   94تجربي خردادنهايي 

  )بار تكرار 4(

5/0  
5/0  

با توجه بـه نمـودار،.مطابق شكل استكند،زمان جسمي كه بر خط راست حركت مي -نمودار سرعت.26
         .              نامه انتقال دهيد هاي خالي جدول زير را كامل كرده و جدول كامل شده را به پاسخ خانه

جهت   ي زماني بازه
  حركت

نوع 
  حركت

عالمت 
  شتاب

        t1از صفر تا 
       t2  -xتا  t1از 
    تندشونده   t3تا  t2از 

   

  

   87جربي اسفند تنهايي 

  )تكرار بار 5(
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  بارم  مرجع  

كنيـد كـه رويزمان جسمي را مشاهده مي -در شكل، نمودار سرعت.27
  :كند حركت مي xمحور 
  زماني حركت جسم كندشونده است؟  ي در كدام بازه) الف
  دهد؟                     اي جسم تغيير جهت مي در چه لحظه) ب
ن حركت مثبت است يا منفي؟ توضيح سرعت متوسط در كل زما ) پ

  .دهيد
  .شتاب متوسط در كل زمان حركت مثبت است يا منفي؟ توضيح دهيد) ت

  87دي  رياضنهايي 

  )تكرار بار 6(

هر مورد 
25/0  

ك   نمودارهاي مبررسي  متحركي    حركت يك 
 .زمان جسمي به شكل زير به صورت يك سهمي است -نمودار مكان.28

  .بنويسيد SIدررا  ي حركت معادله) الف
ي اول  در پـنج ثانيـه  زمان آن را  -زمان و شتاب -نمودار سرعت) ب

  .           رسم كنيد
  .به دست آوريدs5سرعت متوسط را در مدت ) پ
  

   91مشهد فرزانگان 

  )تكرار بار 7(

  

  

سم را در حركـت بـر رويزمان يك ج -شكل زير نمودار سرعت.29
  حركـت سرعت متوسـط جسـم در كـل     .دهد خط راست نشان مي

  قدر است؟ هچ
  

  

 

  91غيرانتفاعي قنوت  آمل

  )تكرار بار 5(

  

زمان متحركي كه در مسير مستقيم بر روي خط -نمودار شتاب.30

mراست با سرعت اوليـه  

s
شـروع بـه حركـت كـرده اسـت       3

ثانيـه از   6سـرعت متحـرك بعـد از    . رو است روبهمطابق شكل 
  شروع حركت چند متر بر ثانيه است؟

 

  91بوكان استقالل 

  )تكرار بار 4(

  

  :كند مطابق شكل زير استحركت مي)xمحور(زمان متحركي كه روي خط راست -نمودار سرعت.31
ثانيـه  ) 4تـا   3(و ثانيـه  ) 2تا  1(ي زماني  نوع حركت متحرك در بازه) الف

  چگونه است؟
ــين دو لحظــه ) ب و s1ي  ســرعت متوســط و شــتاب متوســط متحــرك ب
s3چقدر است؟  

مركز آموزش استعدادهاي درخشان  بابل
   91 -شهيد بهشتي

  )تكرار بار 8(

  

  

حركت دو متحرك مسئله  به  مربوط    هاي 
 .رو استمطابق شكل روبهB , Aزمان دو خودروي -نمودار مكان.32

  .، قسمتي از يك سهمي استBنمودار 
  .حركت اين دو خودرو را توصيف كنيد) الف
  چه اتفاقي افتاده است؟t1ي در لحظه) ب

  
  

   87رياضي دي نهايي 
  )تكرار بار 8(

  

5/0  
25/0  

 

t(s)o

x(m)

t(s)

v(m/s)

-

t(s)o

v(m/s)
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  بارم  مرجع  

xكه روي محـورAوBنمودار سرعت زمان دو متحرك.33

اگـر در  . اسـت كنند بـه صـورت شـكل مقابـل      حركت مي
tي  لحظه    هر دو در مكانx  باشند:  
  .را در هر بازه زماني تعيين كنيدAب متحرك شتا) الف
ثانيـه چقـدر    16در مـدت  Bسرعت متوسط متحـرك ) ب

  است؟
  

دبيرستان غيرانتفاعي پسرانه  شهرضا
   91 -سروش

  )تكرار بار 3(

  

mموتورسواري كه در سر يك چهارراه ايستاده است، با شتاب .34

s24 در همـين  . كند شروع به حركت مي

mلحظه اتومبيلي با سرعت ثابت 

s
  .گذرد از كنار موتورسوار مي 20

  رسد؟ معين كنيد پس از چه مدت موتورسوار به اتومبيل مي) الف
  ري چهارراه هستند؟ي چند مت رسد، دو متحرك در فاصله وقتي موتورسوار به اتومبيل مي) ب

 )6تمرين (

   89جبراني اول اسفند  تجربينهايي 

  )تكرار بار 5(

1  
5/0  

mموتور سواري با سرعت ثابت .35

s
متـري از آن   48ي  وقتي به فاصـله . گذرد از كنار يك كاميون مي 20

mرسد، كاميون با شتاب ثابت  مي

s24  كند حال سكون به دنبال موتورسوار شروع به حركت ميو از.  

  رسد؟ معين كنيد پس از چند ثانيه كاميون به موتورسوار مي) الف
  جايي موتورسوار چند متر است؟ در اين مدت جابه) ب

  90تجربي جبراني دوم تير نهايي 

  )تكرار بار 4( 

1  
5/0  

  
آزاد    پايينوسقوط  طرف  به  قائم  در راستاي    يك جسم پرتاب 

 .است)ثابت-متغير(حركت سقوط آزاد در شرايط خأل حركتي با شتاب)الف.36
  .صفر است) سرعت -شتاب (ي اوج  در حركت سقوط آزاد، در نقطه) ب
  گيري كنيد؟ كش، زمان واكنش خود را اندازه توانيد به كمك يك خط چگونه مي) پ

  )2-1فعاليت (

  87و  93تجربي خرداد و دي نهايي 

  صبح 87دي 

  )تكرار بار 5(

  

هر مورد 
25/0  

سرعت جسـم هنگـام برخـورد بـه.كنيممتري سطح زمين جسمي را در شرايط خأل، رها مي 5از ارتفاع .37
  زمين چقدر است؟

  صبح  87تجربي دي نهايي 

  )تكرار بار 7(

1  

 .كنيممتري سطح زمين رها مي 80توپي را از ارتفاع .38
  شود؟ زمين چقدر ميسرعت آن هنگام برخورد به ) الف
  زمان حركت توپ تا رسيدن به زمين چند ثانيه است؟) ب
  )12-1مثال (  .زمان حركت توپ را در اين سقوط رسم كنيد -نمودار سرعت) پ

   91 -ابوريحان  8تهران 

  )تكرار بار 8(

  

قائمپرتاب   راستاي  طرف  در    يك جسمباالي به 
 سطح زمين چيست؟منظور از سقوط آزاد اجسام در نزديكي)الف.39

نمـودار  . كنـيم  اي را از سطح زمين در شرايط خأل و در راستاي قائم به طرف بـاال پرتـاب مـي    گلوله) ب
  .ي پرتاب تا رسيدن به زمين، رسم كنيد زمان حركت گلوله را از لحظه -سرعت

با ذكر مثال توضيح دهيد در حركت بر خط راست، در چه صورت سـرعت جسـم صـفر شـده، امـا      ) پ
  شود؟ تاب آن صفر نميش

  )8تمرين (

  عصر 87تجربي دي نهايي 

  )تكرار بار 7( 

1  

پرتاب در راستاي قائم 
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  بارم  مرجع  

6گلوله پس از . كنيماي را از سطح زمين، در راستاي قائم و در شرايط خأل به طرف باال پرتاب ميگلوله.40
  .گردد ثانيه به زمين برمي

mبرسد؟ كشد تا گلوله به باالترين ارتفاع چه مدت طول مي) الف
(g )

s
 210  

  .ي گلوله را حساب كنيد سرعت اوليه) ب

  صبح  91تجربي شهريور نهايي 

  )تكرار بار 8(

1  
5/0  

mسنگي را با سرعت .41

s
  .كنيم در راستاي قائم و در شرايط خأل به طرف باال پرتاب مي 40

mن ارتفاع برسد؟ كشد تا سنگ به باالتري چه زماني طول مي) الف
(g )

s
10  

  رود؟ تا چه ارتفاعي باال مي)ب
  ي پرتاب برگردد؟ كشد تا سنگ به نقطه چه زماني طول مي) پ

  )13-1مثال (

  صبح  93تجربي شهريور نهايي 

  )تكرار بار 8(

5/1  

 :اال رودمتر ب5اگر تا ارتفاع.كنيمتوپي را در راستاي قائم به طرف باال پرتاب مي.42

mقدر است؟ ي آن چه سرعت اوليه) الف
(g )

s
 210      

  ي پرتاب اوليه چند ثانيه است؟ ي شروع تا برگشت به نقطه زمان حركت توپ از لحظه) ب
  )9تمرين (

  صبح 90تجربي شهريور 

  )تكرار بار 6( 

1  

اگـر سـرعت. ح زمين در راستاي قائم رو به باال پرتاب شده استاز سطVي  اي با سرعت اوليهگلوله.43
tي زماني بين  متوسط اين گلوله در فاصله / s1 0 tو 6 / s2 5 پس از پرتاب صفر باشـد، حـداكثر    4

  اي كه گلوله از سطح زمين پيدا كرده چند متر است؟ فاصله

mمقاومت هوا ناچيز و (
g

s
 210(  

   91بجنورد فرزانگان 

  )تكرار بار 3(

  

mاز باالي يك ساختمان، جسم كوچكي را با سرعت .44

s
. كنـيم  در راستاي قائم به طرف باال پرتاب مي10

  :به زمين برسدs4اگر پس از 
  ر است؟سرعت برخورد آن به زمين چقد) الف
  .ارتفاع ساختمان را حساب كنيد) ب
 )7تمرين (  .ي پرتاب تا رسيدن به زمين رسم كنيدزمان آن را از لحظه -نمودار سرعت)پ

بح ص 90جبراني دوم تير  تجربينهايي 
  )تكرار بار 7(

5/1  

mمتر جسم كوچكي را با سرعت  15از باالي ساختماني به ارتفاع .45

s
در راستاي قـائم بـه طـرف بـاال     10

  .كنيم پرتاب مي

mبزرگي سرعت جسم  هنگام برخورد به زمين چقدر است؟) الف
(g )

s
 210  

mاي از حركت، سرعت جسم به  در چه لحظه) ب

s
  )14-1مثال (  رسد؟ مي15

   صبح 89تجربي دي نهايي 

  )تكرار بار 6(

5/1  

يا   قائمپرتاب يك  راستاي  در    دو جسم 
اي را بدون سرعت اوليـه در راسـتاي قـائم بـهمتري باال سطح زمين در شرايط خأل گلوله 80از ارتفاع .46

به  Vي ديگري را با سرعت دو ثانيه بعد از همان نقطه در همان شرايط گلوله. كنيم طرف پايين رها مي
و سـرعت   Vي  سـرعت اوليـه    اگر هر دو گلوله با هم بـه زمـين برسـند،    .كنيم طرف پائين پرتاب مي

m. دست آوريد ها به زمين را به برخورد گلوله
(g )

s
 210  

  74تجربي خرداد نهايي 
  )تكرار بار 4(

5/1  
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  بارم  مرجع  

و در راستاي قائم Nيه ديگري را از نقطهو دو ثانيه بعد گلول Mي  ي را از نقطهاگلوله.47
MNاگر . كنيم بدون سرعت اوليه در شرايط خأل رها ميرا هر دو گلوله و   متر و  40

NPي فواصـل   واقع در سطح زمين برسند، انـدازه  Pدو گلوله با هم به نقطه  , MP  را
   .دست آوريد به

m
(g )

s
 210  

   78خرداد تجربي نهايي 

  )تكرار بار 3(

5/1  

mاز بالني كه با سرعت ثابت .48

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

m

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

mصوت 

s
  .است 320

   91 حاج محمد ماليري مالير

  )تكرار بار 3(

  

  
لحظه  وشتاب متوسط، سرعت و شتاب    اي سرعت 

  .ي صحيح را انتخاب كرده، جمله را كامل كنيد از داخل پرانتز كلمه.49
  .است) بدون شتاب -دار شتاب(ير منحني، حركتي اگر بزرگي سرعت ثابت باشد، حركت بر روي مس) الف
در حركت بر روي خـط راسـت، اگـر تغييـرات سـرعت در واحـد زمـان ثابـت بمانـد، حركـت را           ) ب

  .نامند مي) دار با شتاب ثابت شتاب-يكنواخت(
 .است )دو بعدي -يك بعدي(حركت سياره به دور خورشيد مثالي از حركت ) پ

  94تجربي خرداد نهايي 

  جبراني اول جربيتنهايي 

  صبح 89اسفند  

  عصر 89تجربي دي نهايي 

  

 )تكرار بار 6( 

هر مورد 
25/0  

tاي متحرك در لحظه بردار مكان ذره.50 s1 rبه صورت 5 i j 1 3 6
  و در لحظهt s2 به صـورت   8

r i j 2 15 3
  شدبا مي.  

  .دست آوريد را به t2و  t1ي  بردار سرعت متوسط اين ذره بين دو لحظه) الف
  )10تمرين (        .دست آوريد بزرگي سرعت متوسط را به) ب

  85تجربي شهريور نهايي 

  )تكرار بار 7( 

1  

كند، حركت مي Bتا Aازxoyييكنواخت در صفحهدر شكل مقابل، مسير حركت جسمي كه به طور.51
  :نامه، بردارهاي زير را نشان دهيد با انتقال شكل به پاسخ. نشان داده شده است

  Aي  بردار مكان جسم در نقطه  )الف
   B , A ي بردار تغيير مكان جسم بين دو نقطه) ب
    B , Aي  بردارهاي سرعت لحظه اي جسم در دو نقطه) پ

   87ربي دي تج نهايي
  )تكرار بار 6(

1  

به صورت SIي حركت جسمي در  معادله .52
x t

y t

 


 
2

6 5
4 3

  .باشد مي 

tي بردار سرعت جسم برحسب بردارهاي يكه را در لحظه) الف s1 بنويسيد.  
  .دست آوريد بزرگي اين سرعت را به) ب

   86تجربي دي نهايي 
  )تكرار بار 9(

1  

y :داده شده است SIي مقابل در  ي حركت جسمي با دو رابطه معادله.53 t , x t  22 1 6  
  .مشخص كنيد y , xنوع حركت جسم را در راستاي محورهاي ) الف
jي  زمان جسم را برحسب بردارهاي يكه -ي سرعت معادله) ب , i

 
  .بنويسيد

tهـاي   را بـين لحظـه   بردار سرعت متوسط جسم) پ s , t s 2 12 jبرحسـب بردارهـاي يكـه    1 , i
 

 
  )11و تمرين  15-1مثال (   .بنويسيد

  92تجربي خرداد نهايي 

  86دي نهايي 

   83تجربي دي نهايي 
  )تكرار بار 9( 

1  

N
P

M

حركت در صفحه 

x
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xبه صورت  SIي حركت دو بعدي جسمي در معادله.54 t yو220 t  بـردار سـرعت ايـن    . اسـت  25
tي جسم را در لحظه s1دست آوريد به.  

   91تجربي شهريور نهايي 
 )تكرار بار 9(

1  

xبـه صـورت    SIي حركت دو بعـدي جسـمي در    معادله) الف.55 t , y t t    24 بـردار  . اسـت  1
    .ثانيه بنويسيد 2ي زماني صفر تا  ط آن را دربازهسرعت متوس

rبه صورت  SIزمان 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 (    .را بنويسيد 2

  92نهايي رياضي دي ماه 

  93نهايي رياضي خرداد 

  )ار تكرارب 7(

75/0  
1  

  

xيي حركت جسمي با دو رابطهمعادله.56 t yو 26 t 38 بزرگي شـتاب  . داده شده است SIدر  23
tمتوسط جسم را بين   وt s   .به دست آوريد2

 90تجربي جبراني اول اسفند نهايي 
 )تكرار بار 7(

1  

xيهاي حركت جسمي با دو رابطهمعادله.57 t yو26 t  3 بزرگي شـتاب  . داده شده است SIدر  2
  .دست آوريدي اول حركت بهثانيه2متوسط جسم را در

   89تجربي دي نهايي 
 )تكرار بار 6(

1  

xVيههاي سرعت جسمي با دو رابطمعادله.58 t15وyV t  25 ي معادله. داده شده است SIدر10
tيشتاب جسم را برحسب بردارهاي يكه بنويسيد و بزرگي آن را در لحظه s   .حساب كنيد2

  90تجربي شهريورنهايي 
 )تكرار بار 6( 

1  

بـه صـورت   SIهـاي حركـت آن در   كند و معادلهي افقي حركت ميخودرويي در صفحه.59
x t

y t

 



2

6 5
4

 

  .      است
tيبردار سرعت خودرو را برحسب بردارهاي يكه در لحظه) الف s1 دست آوريد  و بزرگي آن را به

  .محاسبه كنيد
  )17-1مثال (  قدر و در چه جهتي است؟شتاب اين حركت چه) ب

    83تجربي دي ايي نه
  )تكرار بار 5(

1  

xبـه صـورت    SIهاي حركت جسمي در دو بعد در  معادله.60 t 24 yو 5 t بزرگـي  . باشـد  مـي  32
tي  شتاب حركت اين جسم را در لحظه / s0   . دست آوريد به 5

  عصر  87تجربي دي  نهايي

  )تكرار ارب 7( 

1  

xصـورت   بـه  xoyي  اي در صـفحه  معادله مكان ـ زمان ذره .61 t t  3 yو  26 t t 3 ) SI(در  212
  :باشد مي
  شود؟ مي Xاي سرعت متحرك موازي محور  در چه لحظه) الف
  شود؟ مي Yاي شتاب متحرك موازي محور  در چه لحظه) ب

   91البرز   كرج   

 )تكرار بار 4(

  

متحرك مسئله  به دو  مربوط  صفحه هاي    در 
Arصـورت   بـه  SIهاي حركت دو متحرك در  معادله.62 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
  .كنيد

   89يراسته تهران پ

  )تكرار بار 3(

  

  



  
 

   
  

    
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تعداد سؤاالت فصل

64 

 امتحان نهاييتعداد سؤال 

41 

 سؤال مدارس كشورتعداد

23 

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

ط خود را با ميزان تسل :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  سپس خانه. كرد
  .رنگ كنيد

  نيروي اصطكاك

  نيوتون در راستاي افقي هاي  كاربرد قانون

هايچگونگي استفاده از قانون
 نيوتون در حركت جسم

قرمز           سبز              آبي  

  هاي نيوتون قانون

  دار سطح شيبر بهاي نيوتون  كاربرد قانون

  هاي نيوتون در راستاي قائم قانون كاربرد

و لغزش  هاي  نيوتون در سطوح تركيبي قانونكاربرد 
  دو يا چند جسم روي يكديگر 

  تعادل اجسام

  )حركت  اندازه(تكانه 

  اي يكنواخت حركت دايره

  افقي ي هاي روي صفح كاربرد حركت دايره

  ي قائم اي در صفحهكاربرد حركت دايره

  حركت ماهواره

  اي  و لحظه اي متوسط سرعت زاويه

 ايحركت دايره

قرمز           سبز              آبي  
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  هاي نيوتون قانون  

  بارم  مرجع  

  .مفاهيم زير را تعريف كنيد.63
  قانون اول نيوتون) الف
  قانون سوم نيوتون ) ب

  83تجربي دي نهايي 
  83تجربي اسفند نهايي 

 )بار تكرار 4(

5/0  
5/0  

 .مشخص كنيد)ن(يا)د(هاي زير را با حروف درستي يا نادرستي عبارت.64
  .ها صفر است نيروهاي مساوي و در خالف جهت هم هستند و برآيند آننيروي كنش و واكنش، ) الف
  .كند عامل جلوبرنده شناگر درون آب، واكنش نيرويي است كه شناگر به آب وارد مي) ب
  .است صفردر حركت يكنواخت، برآيند نيروهاي وارد بر جسم ) پ

  علميه   2ي  تهران منطقه

دبيرستان  16ي  تهران  منطقه
  91خرداد   15ي دانشگاه پيش

  )بار تكرار 5(

75/0  

 چرخد؟شود، فواره ميمطابق شكل، چرا وقتي آب از فواره خارج مي.65
  پاسخ خود را بر مبناي كدام قانون ذكر كرديد؟

  
  )2-2تمرين (

  91ـ  90تجربي دي نهايي 

  )تكرار بار 5(

75/0  

  .شودوارد ميWوNبر اين جسم دو نيروي.استجسمي بر روي يك ميز قرار گرفته.66
  

  . . . و اين دو نيرو، كنش و واكنش . . . ي اين دو نيرو  اندازه) الف
  .شود وارد مي. . . بر . . . ، نيرويي است كه از طرف Nواكنش نيروي ) ب
  .شود وارد مي. . . بر . . . ، نيرويي است كه از طرف Wواكنش نيروي ) پ

  

   91مالير غير دولتي شريف 

  

 )ربار تكرا 10(

  

 .به انتهاي فنر سبكي مطابق شكل آويزان است mجسمي به جرم .67
 .نيروهاي وارد بر جسم را رسم كنيد) الف

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

  
  

  94تجربي خرداد نهايي 

  )بار تكرار 5(

5/0  
5/0  

  
  نيروي اصطكاك  

 شود؟رود، چه نيرويي موجب حركت او ميطح افقي راه ميشخصي روي س)68.1
  . ايم به ديواري فشرده و ثابت نگه داشته Fمطابق شكل، جسمي را با نيروي ) 2

  .نامه، نيروهاي وارد بر جسم را نشان دهيد با انتقال شكل به پاسخ) الف
    ؟كنند يك از نيروهاي وارد بر جسم تغيير مي ، كدامFبا افزايش نيروي ) ب

 )6تمرين (

   83دي تجربينهايي 

   87-88 تجربينهايي 

  )بار تكرار 8(

25/0  
75/0  
25/0  

N25با نيروي افقي 4/0را روي يك سطح افقي به ضريب اصطكاك ايستاييkg10اي به جرم جعبه.69
  :كشيم مي

Nكند؟ چرا؟  آيا جعبه حركت مي)الف
(g )

kg
10  

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

  93نهايي رياضي دي 

  )بار تكرار 5(

75/0  
  
25/0  

  
  
 

هاي نيوتون در حركت جسمچگونگي استفاده از قانون



 19  ديناميك/  2فصل 

  بارم  مرجع  

Mدر شكل مقابل .70 kg1 است و توسط نيروي افقيFبه ديـوار قـائمي فشـرده و ثابـت نگـه داشـته
ضريب اصطكاك ايستايي بين سـطح جـرم   . دهيم قرار مي Mرا روي جرم  mست، جسمي به جرم ا شده

M  0/و ديوار   .است 2
  .را رسم كنيد Mنيروهاي وارد بر جرم ) الف
   Mقدر باشد تا جرم  چه mي جرم  بيشينه) ب

mي حركت قرار گيرد؟  در آستانه
(g )

s210  

  87نهايي رياضي دي 

 )بار تكرار 8( 

5/0  
1  

قانون   در راستاي افقي  هاي  كاربرد    نيوتون 
 .هاي زير، براي جاي خالي، عبارت مناسب بنويسيد در هر يك از جمله.71

چه جسمي روي خط راستي در حركت باشد و نيرويي در خالف جهت سرعت بـر آن اعمـال    چنان) الف
  .شدخواهد . . . شود، حركت جسم 

  .خواهد شد. . . در مسير مستقيم، اگر نيرويي هم جهت با سرعت به جسم وارد شود، حركت ) ب
 )1-2تمرين (

    83تجربي دي نهايي 

  )تكرار بار 6(
 

25/0  
25/0  

  . كنيم وارد ميN20و بار ديگر نيرويN10بار نيروييكkg2به جسمي به جرممطابق شكل .72
  

  .نيروي اصطكاك را در هر حالت محاسبه كنيد) الف
  .شتاب حركت را محاسبه كنيد) ب

   91آمل  آموزشگاه غيرانتفاعي اسوه  

  )بار تكرار 8(

  

mدر شكل، جرم جسم .73 kg kو ضريب اصطكاك جنبشي5 / 0 5
Fاگر. است N   . باشد، شتاب حركت جسم را محاسبه كنيد 50

m
(sin / , cos / , g )

s
   237 0 6 37 0 8 10   

  83رياضي دي نهايي 

 )بار تكرار 5(

1  

mاتومبيلي با سرعت .74

s
اگر اين اتومبيل خاموش شـده و بـا   . بر روي يك مسير افقي در حركت است 20

قـدر   متر متوقف شود، ضريب اصطكاك بين سطح و الستيك اتومبيل چه 40جايي  تاب ثابت طي جابهش

m(بوده است؟ 
g

s
 210(  

   91مالير غير دولتي شريف  

   )تكرار بار 6(

  

mهاي  مطابق شكل، به دو جسم به جرم.75 kg1 mو  4 kg2 F، نيروي افقي 6
 كند كـه   چنان اثر مي

mاين دو جسم بر سطح بدون اصطكاك، با شتاب 

s28 بزرگي نيروي . آيند به حركت درميF   و نيـروي

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

  )5تمرين (  

  92تجربي دي نهايي 

  )بار تكرار 4(

1  

mهاي دو جسم با جرم.76 kg1 mو1 kg2 مطابق شكل، بر روي سطح افقي بـدون اصـطكاكي قـرار2
  .كنند ها اثر مي بر آن F2وF1دارند و نيروهاي

هـا را تعيـين    يك از جسمبزرگي و جهت شتاب هر ) الف
  . كنيد
  . كنند، محاسبه كنيد بزرگي نيروي تماسي را كه دو جسم بر يكديگر وارد مي) ب
  . را رسم كنيد m1نيروهاي افقي وارد بر) پ

  87رياضي اسفند نهايي 
 )تكرار بار 12(

75/0  
5/0  
5/0  

  
 

s k( / , / )   0 6 0 3



20  )5617 :كد( تجربيدانشگاهي  هاي پرتكرار فيزيك پيش سؤال       

  بارم  مرجع  

mمطابق شكل، دو جسم .77 kg1 mو3 kg2 تحت تأثير2
0/بر روي سطح افقي به ضريب اصطكاك جنبشي  Fنيروي  2 

شتاب حركت و نيروي تماسـي بـين دو   . آيند به حركت در مي
  .جسم را حساب كنيد

   89ـ  90تجربي جبراني دوم نهايي 

 )تكرار بار 8(

25/1  

mهايمطابق شكل، دو جسم به جرم.78 kg1 mو5 kg2 توسط نخ سبكي به هم بسته شده و روي3
اگـر نيـروي   . شـوند  كشـيده مـي    Fافقي با نيروي افقـي  سطح 

نيوتون و ضريب اصطكاك جنبشي هر دو جسـم   18كشش نخ 
0/با سطح افقي  g). دست آوريد را به Fباشد، شتاب حركت دستگاه و نيروي  2 m / s ) 210  

    91ـ  90تجربي دي نهايي 

  )تكرار بار 8(

25/1  

قانون     دار ر سطح شيببهاي نيوتون  كاربرد 
 .مطابق شكل، جسمي بر روي سطح شيبدار ساكن است.79

  .ي وارد بر جسم را نشان دهيدنامه، نيروها با انتقال شكل به پاسخ) الف
  شود؟ معين كنيد واكنش هر يك از نيروها، بر چه جسمي وارد مي) ب

   91ـ  90تجربي دي نهايي 

 )تكرار بار 4( 

75/0  
25/0  

مطابق شكل، جسمي بر روي سطح شيبدار بدون اصطكاكي به طرف پـايين حركـت   .80
  .سبه كنيدگاه و شتاب حركت جسم را محا نيروي عمودي تكيه. كند مي

  )3-2مثال (

   91ـ  90تجربي جبراني دوم نهايي 

 )تكرار بار 6( 

5/1  

سازد،  مي 30ي با افق زاويه داري كه يك جسم را بر روي سطح شيب.81
sاگر. دهيم قرار مي / 0   :باشد 4

  .كند؟ با محاسبه نشان دهيد آيا جسم حركت مي) الف
kاگر جسم حركت كند و) ب / 0 باشد، شـتاب حركـت جسـم     3
  قدر است؟چه

   89كرج هماهنگ ناحيه 

  )بار تكرار 5(
 

  

پرتاب سازد، به باالمييدر امتداد سطح شيب داري كه با افق زاويهVي جسمي را با سرعت اوليه.82
  ،باشد kاگر ضريب اصطكاك جنبشي جسم و سطح برابر. كنيم مي
  .با رسم شكل، نيروهاي وارد بر جسم را مشخص كنيد) الف
`kبرحسب(قدر است؟  شتاب اين جسم در حركت رو به باالي سطح چه) ب , , V  (  

  86رياضي دي نهايي 
  )بار تكرار 6(

75/0  
75/0  

بـا سـرعتAيرا از نقطـهmرو، جسمي به جـرم در شكل روبه.83

mي  اوليه

s
در راستاي سطح شيبداري بـه سـمت بـاال پرتـاب     20

اگـر ضـريب اصـطكاك جنبشـي بـين جسـم و سـطح        . كنـيم  مي

k /0 mباشـــد، چنـــد ثانيـــه پـــس از پرتـــاب، ســـرعت جســـم بـــه   2
/

s
4 رســـد؟  مـــي 8

210 37 0 6m
(g ,sin / )

s
   

   91بجنورد  فرزانگان  

  )بار تكرار 3(

  

  

بـه طـرفFرا بر روي سطح شيبداري مطابق شكل، با نيروي kg2جسمي به جرم .84

3اگر ضريب اصطكاك سطح شيبدار . كشيم باال مي
  و سرعت جسم ثابت باشد،  4

  .دست آوريد بزرگي نيروي اصطكاك جنبشي جسم را به) الف

N. (را محاسبه كنيد Fبزرگي نيروي ) ب
sin / ,cos / ,g

kg
  37 0 6 37 0 8 10 (  

 90تجربي جبراني اول اسفند  نهايي 
  )تكرار بار 6(

75/0  
  

5/0  

 



 21  ديناميك/  2فصل 

  بارم  مرجع  

Fبر روي سطح شيبداري توسط نيـرويkg2مطابق شكل، جسمي به جرم .85 N بـه طـرف بـاالي 25
0/اگر ضريب اصطكاك جنبشي بين جسم و سطح . شود سطح كشيده مي   :باشد 5

  بزرگي نيروي اصطكاك چند نيوتون است؟) الف
  قدر است؟ بزرگي شتاب حركت جسم چه) ب
قدر باشد تا جسم بـا سـرعت ثابـت بـاال      چه Fي نيروي بزرگ) پ

mكشيده شود؟
(sin / ,cos / ,g )

s
   253 0 8 53 0 6 10   

   90نهايي رياضي جبراني اول اسفند 

  )بار تكرار 12(

5/0  
5/0  
5/0  

  

Fرا توسط نيروي  افقـيkg2مطابق شكل، جسمي به جرم .86 N روي30
بـا رسـم نيروهـاي    . دهـيم  دار بدون اصطكاكي به طرف باال حركت ميشيب

دســـــت   وارد بـــــر جســـــم، شـــــتاب حركـــــت آن را بـــــه     
g).آوريد N / kg,cos / ) 10 37 0 8 

 

  94نهايي رياضي خرداد 

  )بار تكرار 3(

25/1  

قانون  قائم كاربرد  در راستاي  نيوتون    هاي 
در نتيجـه،. شـود  استاي قائم به طرف باال وارد مـي در رFكيلوگرم نيروي ثابت 100به جسمي به جرم .87

  .كند متر بر مربع ثانيه به طرف باال حركت مي 5جسم از حال سكون با شتاب 
  .را محاسبه كنيد Fبا رسم شكل، نيروهاي وارد بر جسم را رسم نموده و مقدار نيروي ) الف
  شود؟ قدر مي حذف شود، شتاب حركت جسم چه  Fاگر ضمن حركت، نيروي ) ب

  83تجربي  دي نهايي 
  )تكرار بار 4(

1  
75/0  

Fنيروي ثابت kg1به جسمي به جرم .88
 در نتيجـه، جسـم از   . شـود  در راستاي قائم به طرف باال وارد مي

mحال سكون با شتاب 

s22 كند به طرف باال حركت مي. m
(g )

s
 210  

Fمقدار ) الف
را محاسبه كنيد.  

F، نيروي s4اگر پس از ) ب
 قطع نيروي ي  حذف شود، جسم حداكثر تا چه ارتفاعي از لحظهF

   بـاال
 )2تمرين مشابه (     رود؟ مي

   91شهر  شهيد بهشتي   قائم

  )بار تكرار 5(

  

mدر شكل  مقابل.89 kg,m kg 2 18  :يمطلوب است محاسبه.است2
  شتاب هر جسم) الف

mكشش طناب بين دو جسم) ب
(g )

s
 210  

  
  

 

   91كرمانشاه  استاني  

  )بار تكرار 4(

  

mبـا شـتاب ثابـت    ) هـا  yمحـور  (در راستاي قائم رو دستگاه  در شكل روبه.90

s22 

m. (كند شروع به حركت مي
g

s
 210(  

  چند نيوتون است؟ Fبزرگي نيروي ) الف

N. نيروي كشش طناب را در وسط طناب محاسبه كنيد) ب
(g )

kg
10  

  

  84رياضي دي نهايي 
  )كرارت بار 4(

5/0  
75/0  

  
  



22  )5617 :كد( تجربيدانشگاهي  هاي پرتكرار فيزيك پيش سؤال       

  بارم  مرجع  

0/روي سطح قائمي با ضـريب اصـطكاك جنبشـي    kg2در شكل زير، جسمي به جرم.91 بـا شـتاب 25
m

/
s22   .را محاسبه كنيد Fلغزد، مقدار نيروي افقي  به طرف پايين مي 5

  

  

   89براني اول اسفند نهايي رياضي ج

  )بار تكرار 12(

5/1  

قانون  روي يكديگر كاربرد  جسم  يا چند  لغزش دو  تركيبي و  سطوح  در  نيوتون    هاي 
0/شكل زير ضريب اصطكاك بين جسـم بـا سـطح افـقدر.92 5

. شتاب دستگاه و نيروي كشش ريسـمان را حسـاب كنيـد   . است
m

(g )
s

 210  
  

  اصفهان دبيرستان دولتي 

  91زاده  نيلفروش
 

  )تكرار بار 7(

  

نظـراز جرم نخ و اصطكاك آن با قرقـره صـرف ،در شكل مقابل.93
  .است شده

0/اگر ضريب اصطكاك جنبشي بـين جعبـه و سـطح تمـاس      2 
ي كشـش نـخ را محاسـبه     ها و انـدازه  باشد، شتاب حركت وزنه

253. كنيد 0 6 53 0 8 10m
(cos / , sin / , g )

s
     

  

  91همدان  دارالفنون 
 

  )تكرار بار 6(

  

جايي،هرها شود، شتاب و جابدر شكل زير اگر سيستم از حال سكون.94
s10قدر است؟ پس از شروع حركت چه  

                          2
3 330 105 2k

m
( ,cos ,g )

s
     

  91كرمان  استاني  
 

  )تكرار بار 2(

  

mهاينيروي كشش نخ اتصال بين جرم.95 ,m2 و نيروي اصطكاك بين وزنـهN15در شكل زير برابر1
m2  و سطح افقي برابرN9 است.  
  .   آوريد شتاب حركت دستگاه را به دست) الف
دسـت   با سطح شيبدار را بـه  m1نيروي اصطكاك وزنه ) ب

  .آوريد
m

(sin / ,cos / , g )
s

   230 0 5 30 0 85 10   

  91ساوه  رستگار  
 

  )تكرار بار 4(

  

Bدر شكل .96 Am kg,m kg 3 و ضريب اصطكاك ايسـتايي و لغزشـي2
0/ترتيـب   بين دو جسم بـه  0/و  15 شـتاب هـر جسـم و نيـروي     . اسـت  1

با سـطح افـق اصـطكاك     Bجسم (دست آوريد  اصطكاك بين دو جسم را به

m).  ندارد
(g )

s
 210                     

   91كرمانشاه  استاني  

  )بار تكرار 4(

  

نيوتـون اسـت؟چند)T(در شكل مقابل، نيروي كشش نخ.97
  )2/0ي سطوح  ضريب اصطكاك جنبشي كليه(

m
(M kg , M kg , g )

s
  1 2 23 2 10  

  

   91اروميه  دبيرستان فرزانگان 

  )بار تكرار 3(

  



 23  ديناميك/  2فصل 

  اجسام تعادل  
  بارم  مرجع  

توسط كابلي بـه ديـوار بـدون اصـطكاكي آويـزان      N640اي به وزن  مطابق شكل، كره.98
sin. (وي واكنش ديوار را حساب كنيدنير. است / ,cos / 37 0 6 37 0 8 (  

  

  )4تمرين (

   91تجربي شهريور نهايي 

 )تكرار بار 10( 

5/1  

با . شده و مجموعه در حال تعادل استكيلوگرمي توسط دو طناب نگه داشته 5در شكل مقابل، جسم .99
. آوريددست  رسم نيروهاي وارد بر جسم، نيروي كشش هر طناب را به

N
(g ,sin cos / )

kg
  10 37 53 0 6     ) 2تمرين مشابه(  

  

    89ـ  90تجربي جبراني نهايي 

 )تكرار بار 8(

5/1  

كيلوگرم روي طنابي در حال50مطابق شكل، يك بازيگر سيرك به جرم.100
. دست آوريد با رسم شكل، نيروهاي كشش هر طناب را به. تعادل است

)N
g , sin cos /

jg
  10 37 53 0 6 (    ) 3تمرين مشابه(  

   91ـ  90تجربي جبراني دوم نهايي 

 )تكرار بار 4(

5/1  

  )اندازه حركت(تكانه  
   91تجربي خرداد نهايي  اي يا برداري؟     چه نوع كميتي است؟ نردهتكانه.101

  )تكرار بار 8(

5/0  

  .انتخاب كنيدهاي زير براي جاي خالي عبارت مناسب  در هر يك از جمله.102
  .جسم در سرعت آن است. . . . . . . . . .  ضرب  ي يك جسم، حاصل هتكان) الف
  .است. . . . . . . .  ي آن  اگر نيرويي به جسم وارد نشود، تكانه) ب
  .تر است باشد، برآيند نيروهاي وارد بر جسم كم. . . . . . . . .  ي معين، هر چه مدت زمان  به ازاي تغيير تكانه) پ
  .است. . . . . . . . .  برابر  ي يك جسم نسبت به زمان،  آهنگ تغيير تكانه) ت
  .است) سرعت –نيرو (جهت با  تكانه يك جسم، همواره هم) ث

  93نهايي تجربي دي 

  83تجربي اسفند نهايي 

  )تكرار بار 7(

  

  

  
 

هر مورد 
25/0  

ده و رويتشك را در جلوگيري از آسيب رسيدن به ورزش كاري كه از مانع پرش عبور كـر نقش )الف.103
  .                          كند، مورد بررسي قرار دهيد آن سقوط مي

  )3-2فعاليت (  هاي رانندگي چيست؟ ي هوا در تصادف نقش كيسه) ب

  90تجربي جبراني اول  نهايي 

  93تجربي شهريور نهايي 

  )تكرار بار 6(

75/0  
75/0  

    .پيمايدر را مياي شكل زيمسير دايرهVبا سرعت ثابت mجسمي به جرم .104
  .  دست آوريد به Vو  mبرحسب  Bبه  Aبزرگي تغيير تكانه جسم را در حركت از 

  
  

  94تجربي خرداد نهايي 

  )بار تكرار 3(

5/0  

/توپي به جرم .105 kg1 mبا سرعت  5

s
سـرعت   در راستاي افقي، به يك ديوار برخورد كرده و با همان 10

/اگر زمان برخورد توپ با ديوار . گردد در همان راستا برمي s0 باشد، بزرگي نيروي متوسـطي كـه    005
 قدر است؟ شود، چه به توپ وارد مي

  93تجربي خرداد نهايي 

  )بار تكرار 4(

1  

Pصورت  به SIگرم در  250ي جسمي به جرم  ي تكانه معادله.106 (t t) i ( t ) j   2 4 3
  است.  

tي  ي شتاب جسم در لحظه اندازه s1 چند متر بر مربع ثانيه است؟  
   91تهران غيرانتفاعي آبان 

  )بار تكرار 8(

  

  



24  )5617 :كد( تجربيدانشگاهي  فيزيك پيشهاي پرتكرار  سؤال       

  

زاويه   لحظه سرعت    اي اي متوسط و 
  بارم  مرجع  

 .عبارت مناسب را از داخل پرانتز انتخاب كنيد)الف.107
  .نام دارد) دوره -بسامد(اي در يك ثانيه  تعداد دورهاي كامل ذره، روي مسير دايره

  كند؟ تعريف زير كدام مفهوم فيزيكي را بيان مي) ب
  .كند اي يك دور كامل طي  مسير دايره روي  كشد تا ذره مدت زماني كه طول مي

 .يكسان است) سرعت خطي –اي  سرعت زاويه(در حركت وضعي زمين در تمام نقاط زمين، ) پ

  91تجربي شهريور نهايي 

  )تكرار بار  5(
  

 91و  90رياضي شهريور نهايي 

25/0  
25/0  
25/0  

tي  بطهكند، با را اي حركت مي اي كه روي مسير دايره اي ذره مكان زاويه.108 t  2 بيان شـده اسـت    2
)t  بر حسب ثانيه و برحسب راديان است.(  

tهاي  اي متوسط اين ذره را بين لحظه سرعت زاويه) الف s1 tو  1 s2   .ددست آوري به 3
tي  اي اين ذره در لحظه سرعت زاويه) ب s  )4-2تمرين (  چقدر است؟ 2

  عصر 87رياضي دي نهايي 

 )تكرار بار 11(

5/0  
5/0  

  

داير يكنواخت ه حركت    اي 
 :هاي زير را مشخص كنيد درستي يا نادرستي جمله.109

  .ندجهت هست اي يكنواخت شتاب و سرعت هم در حركت دايره) الف
  .جهت هستند اي يكنواخت بردارهاي سرعت و نيرو هم در حركت دايره) ب
  .شود شوند، نيروي مركزگرا ناميده مي اي مي برآيند نيروهاي وارد به جسم كه منجر به حركت دايره) پ

  90رياضي  اسفند  نهايي 

  91رياضي شهريور نهايي 

   91تجربي شهريور نهايي 

 )تكرار بار 9(

25/0  
25/0  
25/0  

 )a(شتاب مركزگرا . شمالي كره زمين قرار دارند 60و  30در مدار جغرافيايي  Bو Aدو شهر ) الف.110
)اي  و بسامد زاويه ) كنند با يكديگر مقايسه كنيد را براي اشخاصي كه در اين دو شهر زندگي مي .  

)ي بين سرعت و شتاب  اي يكنواخت، زاويه در حركت دايره) ب )90  7-2مثال (  .است(  

  92رياضي  خرداد نهايي 

  92تجربي خرداد نهايي 

  )بار تكرار 4(

5/0  
25/0  

  

  اي يكنواخت، يك حركت شتابدار است؟ توضيح دهيد چرا حركت دايره) الف.111
  واخت، شتاب وجود دارد؟ چرا؟اي يكن آيا در حركت دايره) ب

  93تجربي دي ماه نهايي 

  93تجربي شهريور نهايي 

  )بار تكرار 5(

5/0  
5/0  

 نيروي مركزگرا در حركت الكترون به دور هسته چه نيرويي است؟)الف.112
  شود؟ شود؟ اين نيرو چگونه تأمين مي اي ماهواره به دور زمين مي چه نيرويي موجب حركت دايره) ب
  چرخند، چه نيرويي نيروي مركزگرا است؟ شويي مي هايي كه در ماشين لباس لباس در حركت) پ
اي يكسـان امـا سـرعت     ي زمين داراي سرعت زاويه توضيح دهيد چرا نقاط مختلف روي سطح كره) ت

  خطي متفاوتند؟
  )8-2تمرين (  

  93تجربي دي ماه نهايي 

    91تجربي شهريور نهايي 

   93خرداد نهايي 

  91شهريور  رياضي نهايي 

  90شهريور   رياضينهايي 

  90رياضي دي نهايي 

  )تكرار بار 10(

25/0  
5/0  

25/0  
5/0  

  

برابر شود، بزرگي سرعت خطي، بزرگي شتاب2اياي يكنواخت اگر شعاع مسير دايره در حركت دايره.113
  شود؟ ي حركت چند برابر مي و دوره

   91تجربي مرداد نهايي 

 )تكرار بار 7(

75/0  

با اسـتدالل بـراي دو.چرخدميOOبا بسامد ثابتي حول محور)ديسك(ي افقي  ل يك صفحهدر شك.114
  :Bو  Aنقطه 
  .اي را مقايسه كنيد هاي زاويه سرعت) الف
  .هاي خطي را مقايسه كنيد سرعت) ب
  
  
  

  89يراني اول اسفند رياضي جنهايي 

  ) تكرار بار 4(
  

5/0  
5/0  

  

اي حركت دايره 



 25  اي هدايرحركت   /2فصل 

  بارم  مرجع  

. اي يكنواخت اسـت  در حال حركت دايره s3140ي  كيلومتر و با دوره 710با شعاع در مداري جسمي .115
  :باشد kg400اگر جرم جسم 

  .ا حساب كنيدسرعت خطي جسم ر) الف
  )6-2مثال (  .دست آوريد نيروي مركزگراي وارد بر جسم را به) ب

  91تجربي شهريور نهايي 

  )تكرار بار 10(

5/0  
5/0  

mجسمي به جرم .116 g100  با سرعت ثابتm

s
  . كند ت ميحرك m4اي به شعاع  روي محيط دايره 10

  ي نيروي مركزگراي وارد بر جسم چند نيوتون است؟ اندازه) الف
  قدر است؟ اي جسم چه سرعت زاويه) ب
  افتد؟ ر جسم حذف شود، چه اتفاقي براي جسم ميباگر نيروي مركزگراي وارد ) پ
نيروهـاي  . چرخـد  ي افقي مـي  اي قائم روي دايره مطابق شكل يك جسم داخل استوانه) ت

  .جسم را رسم كنيد و نقش هر كدام از نيروها را بنويسيدوارد بر 
  

  

  93رياضي  شهريور نهايي 

  89رياضي دي نهايي 

  )تكرار بار 10(

5/0  
5/0  

25/0  
75/0  

صفحه  روي  اي  حركت دايره  افقي كاربرد    ي 
بسـته شـده و cm20گرم روي يك سطح افقي بدون اصطكاكي به نخي به طـول 100جسمي به جرم .117

اگر بسامد چـرخش جسـم   . دهد اي يكنواخت انجام مي حركت دايره

هرتـز باشـد، بزرگـي نيـروي      2

 كشش نخ چند نيوتون است؟

  90رياضي شهريور نهايي 

 )تكرار بار 10(

25/1  

mاي به جرم وزنه.118 g ه شـده روي سـطح افقـي بـدون اصـطكاكيمتر بست2/1به نخي به طول 600
  ،نيوتون باشد 18اگر بزرگي نيروي كشش نخ . دهد اي يكنواخت انجام مي حركت دايره

  .سرعت خطي وزنه را محاسبه كنيد) الف
  )9-2مثال (  قدر است؟ اي وزنه چه بسامد زاويه) ب

  91رياضي شهريور نهايي 

 )تكرار بار 9(

75/0  
  

5/0  

/به جرم اي  گلولهمطابق شكل .119 kg0 N فنررا به فنري با ثابت  5

m
بسـته و   cm17و طـول عـادي    500

چرخانيم تـا طـول فنـر     مي Oي  حول نقطهطور يكنواخت  مجموعه را روي سطح افقي بدون اصطكاكي به
cm3 اي گلوله چند راديان بر ثانيه است؟ سرعت زاويه. دافزايش ياب  

  
  

  91زهراي اطهر  13تهران 

  ) تكرار بار 8(
  

  

اي از مركز چرخد، يك جسم را در چه فاصلهدور مي120در يك صفحه گردان افقي كه در هر دقيقه.120
. اسـت  8/0چرخش قرار دهيم تا روي صفحه گردان نلغزد؟ ضريب اصطكاك ايستايي جسم بـا سـطح   

m
(g , )

s
  2

210 10  

  91علميه  12تهران 

  ) تكرار بار 11(
 

  

mتوانـد حـداكثر بـا سـرعت      مي 8/0يك خودرو در يك پيچ با ضريب اصطكاك ايستايي .121

s
بـدون   20

210m .لغزش جانبي دور بزند
(g )

s
  

  شعاع پيچ چند متر است؟) الف
 باشد؟ نيروي مركزگراي وارد بر خودرو چند نيوتون مي ،م خودرو يك تن باشداگر جر) ب

  91مشهد شهيد رنگرز 

  )تكرار بار 10(

  

 




