
از همان عنفوان بچگی )منظورم زمان دبیرستان خودمه( مبحث حرکت شناسی و دینامیک در فیزیک یکی از موضوعات 

مورد عالقه ام بود.

خیلی برایش کتاب خواندم و تست زدم. از کتاب های قلم چی و منشور دانش آن زمان گرفته تا کتاب استاد فرید شهریاری 

که آن وقت در انتشارات آینده سازان منتشر می شد و کتاب های دوستی به اسم آقای علی اکبر شاملی که در نشر صیانت در 

مشهد چاپ می شد و ... .

من چون خیلی آدم باهوشی نبودم )الکی مثلن من خیلی آدم متواضعیم!(، خیلی طول می کشید و باید تست زیادی می زدم 

تا کم کم مغزم بتواند تصویر کامل از ماجرا برایم بسازد.

بعد کم کم هر چه بیشتر وارد عمق می شدم، بیشتر لذت می بردم از Challenge و ِهی سراغ مسائل سخت تر و نوتر می رفتم. 

اصلن عاشق سروکله زدن با مسائل فیزیک شده بودم و از این کار به طور بیمارگونه ای لذت می بردم. 

فیزیک برایم شده بود شیرین ترین درس. این لذت را از شیمی و حتی درس زیست شناسی که برای بچه های تجربی نسبت 

به فیزیک درس اصلی تری بود، نمی بردم!

همءه ما در طول زندگی مان در حال یادگرفتن مهارت هایی هستیم. اول ازشون می ترسیم، چون بلدشون نیستیم. به خاطر 

همین ناخودآگاه از اون ها فرار می کنیم و طبق عادت های غریزی خودمون عمل می کنیم. اگر زحمت بدیم به خودمون و 

زندگیمون رو صرف یادگرفتن و بهترشدن در مهارت ها بکنیم، کم کم از اون کار لذت می بریم و عاشقش می شیم. هیچی مثل 

عشق کیف نمی ده توی این دنیا! به قول یک شاعر انگلیسی1:

Find what you love and  

Let it kill you!  

اول از همه یک خبر جذاب بدم بهتون که در همین کتاب، یکی از مؤلفین که افتخار همکاری با ایشون رو داریم، آقای فرید شهریاری 

هستند که بخش هایی از درس نامه های فصل 3 رو تألیف کردند. چه شود! همان کسی که از او بسیار آموختم! خیلی خوشحالم! دیگه 

با حضور ایشون و رضا سبزمیدانی، مهدی هاشمی، نوید شاهی و ایمان سلیمان زاده؛ هیچ توضیح اضافه ای در مورد کتاب جایز نیست.

از رضا تشکر ویژه ای می کنم چون همءه اتفاقات خوب این سال های فیزیک خیلی سبز به خاطر اوست.

خیلی ها برای این کتاب زحمت کشیدند، واقعن مرسی از همگی.

انسان به Challenge زنده است!  

1- راستش مطمئن نیستم این مال یک شاعر انگلیسی باشه، مطمئن هم نیستم اصلن مال یک شاعر باشه، شاید خیلی برداشت خوبی هم ازش نشه 
کرد ولی شما قول بدین فقط به قسمت مثبتش توجه کنین! مرسی!



حرف که زیاد داریم ولی نه شما االن وقت دارید و نه این جا جای گفتن اون جور حرفاست! واسه همین یه راست می ریم سراغ 
معرفی کتاب:

 دو جلد کتاب فیزیک 3 )جلد سؤال + جلد درس نامه و پاسخ( در ادامءه دو جلد کتاب فیزیک پایه است. در واقع این 4 
جلد، تمام فیزیک کنکور رو پوشش می دن و شما با خیال راحت می تونید بهشون اعتماد کنید:

 کتاب فیزیک پایه جلد سؤال: شامل تست های دهم و یازدهم
 کتاب فیزیک پایه جلد درس نامه و جواب: شامل درس نامه ها و پاسخ های تستای دهم و یازدهم

 کتاب فیزیک دوازدهم جلد سؤال: شامل تستای مباحث دوازدهم
 کتاب فیزیک دوازدهم جلد درس نامه و پاسخ: درس نامه ها و پاسخ های تستای دوازدهم 

 ساختار کتاب: هر فصل چند بخش داره و هر بخش خودش از چندتا درس تشکیل شده. به طوری که هر درس یه 
موضوع خاصی رو از کتاب درسی پوشش می ده. تستا براساس درس نامه ها با وسواس و دقت میکروسکوپ الکترونیکی ترتیب 

و طبقه بندی شدن.
 در آخر هر بخش یک آزمون بخش و در آخر هر فصل یک آزمون جامع فصل براتون طراحی کردیم که شما می تونید 
اونا رو با اسکن QRCode داخل صفحءه شناسنامه پیدا کنید و تستاش رو بزنید. آزمونا هم نقش آزمون دارن و هم می شه به 

عنوان تستای جمع بندی ازشون استفاده کرد. پس اونا رو از دست ندید.
١٠٠ شو ١٠٠ شو ته هر بخش تستای 100شو رو آوردیم. از اسمش معلومه که توی این قسمت با تستای سطح باالتر و 

چالشی تر روبه رو می شید. البته سقفش کنکوره نه بیشتر! پس اگه خواستی 100 شی تستای 100شو رو هم بزن.
 تست های رنگی: شمارءه بعضی تستا رو رنگی کردیم. اول این که این تستا کم ترین تستایی هستن که شما باید بزنید تا 
بتونید به یه درصد آبرومند توی آزمونا برسید. )ویل اگه از ما یم پرسید، همءه تستا رو بزنید تا رستاگر شوید!( دوم این که برای مرور و 

جمع بندی هم می تونید به این تستا مراجعه کنید.
 کنار هر تست یه ایموجی این شکلی  که با چشماش داره نگاهتون می کنه ولی دهن نداره نشسته. در واقع دهن این 
دوستمون رو شما باید بکشید. مثالً اگه تست براتون آسون بود این جوری   ؛ اگه متوسط بود این طوری  و اگه سخت بود، 
این شکلی     ! )یم تونید خودتون دهن های دیگه ای هم طرایح کنید و برای ما هم بفرستید تا ما هم ببینیم!( شما با همین دهن هایی 
که می کشید بزرگ ترین خدمت رو به خودتون می کنید، چون وقتی می خواین دوباره تستا رو بزنید قشنگ می دونید کدوم 

تست برای شما سخت بوده، کدوم نبوده.
 چند مهارت ریاضی مهم: برای حل تستای فیزیک، چندتا مهارت ریاضی باید بلد باشید که از نون شب هم واجب تره! مثل 
تبدیل فرموال به رابطه های نسبتی یا درصدگرفتن یا ... . ما برای شما این چند مهارت رو توی یه درس نامءه توپ با مثال های 

متنوع فیزیکی آوردیم. کافیه QRCode داخل صفحءه شناسنامه رو اسکن کنید تا این درس نامه رو هم پیدا کنید.
چندتا چیز دیگه هم باید دربارءه کتاب درس نامه و پاسخ بدونید که توی مقدمءه جلد درس نامه و پاسخ می گیم.

بیشتر لبخند بزنید، کم تر حرص بخورید.  

 Telegram:@Physics12om  
Instagram:@Physics12om  

این دو جلد با کتابای فیزیک 1 )دهم( 
و فیزیک 2 )یازدهم( که برای بچه های 

دهم و یازدهم نوشتیم فرق می کنه.
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7فصلاول:حرکتشناسی

تست های فصل یک رو با موضوع جابه جایی و مسافت شروع می کنیم. مهم ترین چیزی که فعاًل باید یاد بگیرید تفاوت این دوتا  کمیته!

کدام یک از عبارت های زیر همواره درست است؟- 1
1(بردارجابهجاییمتحرکدریکبازءهزمانی،برداریاستکهمکانمتحرکدرانتهایبازهرابهمکانآندرابتدایبازهوصلمیکند.

2(مسافتطیشدهوجابهجاییمتحرککمیتهایینردهایهستند.
3(دریکحرکت،مسافتطیشدهوجابهجاییمتحرکبهمسیرحرکتوابستهاند.

4(دربازءهزمانیمعینیازحرکتیکمتحرک،مسافتپیمودهشدهتوسطآنازاندازءهجابهجاییاش،کوچکترنیست.
در هر یک از شکل های زیر، نقطءه شروع، نقطءه پایان و مسیر حرکت یک متحرک مشخص شده است. در چه تعداد از این شکل ها، مسافت طی شده توسط متحرک - 2

)برگرفته از کتاب درسی( با اندازءه جابه جایی آن برابر است؟ 

ت(   پ(   ب(   الف(  

1)4 2)3 3)2 4)1
چند مورد از عبارت های زیر دربارءه جابه جایی و مسافت درست است؟- 3

الف( در حرکت رفت و برگشت کامل یک متحرک روی خط راست، اندازءه جابه جایی متحرک، نصف مسافت طی شده توسط آن است.
ب( اگر مسیر حرکت متحرکی خط راست نباشد، اندازءه جابه جایی متحرک، از مسافت طی شده توسط آن الزاماً کوچک تر است.

پ( اگر متحرکی روی یک خط راست در حال حرکت باشد، اندازءه جابه جایی متحرک و مسافت پیموده شده توسط آن همواره با هم برابر است.
ت( جابه جایی یک متحرک فاصلءه مکان آغازین و مکان پایانی متحرک است.

4)4 3)3 2)2 1)1
ساده  هندسی  محاسبات  کمی  با  معموالً  و  نداریم  مشخصی  فرمول  کمیت  دو  این  محاسبة  برای  جابه جایی!  اندازة  و  مسافت  محاسبة  سراغ  می ریم  بعد   به  این جا  از 

حسابشون می کنیم.

5m باال می رود و پس از مدتی به زمین برخورد می کند. - 4 12m به طور قائم به سمت باال پرتاب می کنیم. توپ به اندازءه توپی را از باالی یک ساختمان به ارتفاع
در این حرکت، اندازءه جابه جایی توپ و مسافت پیموده شده توسط آن، به ترتیب از راست به چپ چند متر است؟

22،17)4 22،12)3 17،17)2 17،12)1
شکل مقابل مسیر حرکت متحرکی را روی محیط مربعی از نقطءه M تا نقطءه N نشان می دهد. اگر در این حرکت اندازءه جابه جایی - 5

4m باشد، مسافت طی شده توسط آن چند متر است؟ متحرک

4)2  2 2 )1
 8)4   4 2 )3

در شکل زیر کودکی از پای پله های سرسره ای باال رفته و پس از آن سر می خورد تا به سطح زمین برسد. در این حرکت، اندازءه جابه جایی کودک چند برابر مسافت - 6
طی شده توسط آن است؟

 3

2
)2   3

3 )1

 2
3
)4   1

2
)3

15m به طور مستقیم به سمت جنوب - 7 30m در مسیری مستقیم به سمت شرق و در نهایت  55m روی خط راست به سمت شمال، سپس  خودرویی ابتدا 
حرکت می کند. در این حرکت، مسافت طی شده توسط خودرو چند برابر اندازءه جابه جایی آن است؟

2)4  1
2
)3 10 58

58
)2  58

10
)1

2 در جهت نشان داده  شده از نقطءه A به نقطءه B حرکت می کند. در - 8 m در شکل روبه رو، متحرکی روی محیط یک دایره به شعاع
این حرکت، مسافت پیموده شده توسط متحرک و اندازءه جابه جایی آن، به ترتیب از راست به چپ چند متر است؟

 2 ، p )2  2 2 ، p )1

 2 ، p2 )4  2 2 ، p2 )3



فیزیک3تجربیدوازدهم 8

60 از وضعیت قائم منحرف و سپس رها می کنیم. از لحظءه رهاشدن - 9 60 را به اندازءه cm در شکل مقابل، گلولءه آونگی به طول
گلوله تا لحظه ای که گلوله از پایین ترین نقطءه مسیرش عبور می کند، اندازءه جابه جایی اش از مسافت طی شده توسط آن چند سانتی متر 

 ( / )pp == 3 14 کم تر است؟
 5 6/ )4  4 2/ )3 2 8/ )2 1 4/ )1

10pp باشد، در این بازه اندازءه جابه جایی نوک همین عقربه - 10 cm 15 است. اگر در بازه ای، مسافت طی شده توسط نوک این عقربه برابر cm طول عقربءه ساعتی
چند سانتی متر است؟

30)4 15 3 )3 15 2 )2 15)1
توپی را از ارتفاع 25 متری سطح زمین رها می کنیم. بیشینءه ارتفاع توپ بعد از هر بار برخورد به سطح زمین، 60 درصد نسبت به حالت قبل کم می شود. اندازءه - 11

50m می رسد، چند متر است؟  جابه جایی توپ از لحظءه رهاشدن تا لحظه ای که مسافت طی شده توسط توپ به
20)4 21)3 22)2 23)1

زمان یکی از پرتکرارترین کمیت های این فصله! دو تست بعدی شما رو با چند اصطالح زمانی که تو تست های بعدی قراره بیشتر ببینیدشون آشنا می کنه.

کدام یک از بازه های زمانی زیر معادل هفتمین نیم ثانیه است؟- 12
 3 5/ s 2تا 5/ s )4  4 s تا 3 5/ s )3  3 5/ s تا 3 s )2  3 5/ s 1(صفرتا

3 ثانیءه هشتم در کدام یک از بازه های زمانی زیر قرار دارد؟- 13
 ( / , / )20 9 25 9s s ت(   t s== 24 پ( ب( 2 ثانیءه دوازدهم  الف( 7 ثانیءه چهارم 

4(بوپ 3(بوت 2(الفوپ 1(الفوت

سرعت متوسط با جابه جایی و تندی متوسط با مسافت ارتباط خیلی نزدیکی دارند و تفاوت های سرعت متوسط و تندی متوسط درست مثل تفاوت های جابه جایی و مسافته. 

اول با چند تست مفهوم این دو کمیت رو با هم مقایسه می کنیم.

چند مورد از عبارت های زیر درست است؟- 14
الف( سرعت متوسط کمیتی فرعی و برداری است.

ب( در یک بازءه زمانی معین از حرکت یک متحرک، تندی متوسط متحرک با جابه جایی آن هم جهت است.
پ( سرعت متوسط متحرک در یک بازءه زمانی برابر است با مسافت طی شده توسط متحرک در یکای زمان.

ت( اگر در یک بازءه زمانی، متحرکی روی خط راست حرکت کند، الزاماً اندازءه سرعت متوسط متحرک با تندی متوسط آن برابر است.
4)4 3)3 2)2 1)1

هر یک از شکل های زیر، مسیر حرکت متحرکی را در یک بازءه زمانی نشان می دهد. در کدام یک از این شکل ها، اندازءه سرعت متوسط متحرک با تندی متوسط - 15
آن برابر است؟

ت(  پ(   ب(  الف(  

4(بوت 3(بوپ 2(الفوپ 1(الفوب
دو متحرک )1( و )2( از مسیرهای نشان داده  شده در شکل مقابل از نقطءه A به نقطءه B می روند. در این حرکت، کدام کمیت - 16

مربوط به دو متحرک الزاماً برابر است؟
4(جابهجایی  3(مسافتطیشده 2(سرعتمتوسط 1(تندیمتوسط

در بازءه زمانی معینی از حرکت یک متحرک، ...............- 17
2(اگرسرعتمتوسطمتحرکصفرباشد،الزاماًتندیمتوسطآنهمصفراست. 1(اگرتندیمتوسطمتحرکصفرباشد،الزاماًسرعتمتوسطآنهمصفراست.

4(اندازءهسرعتمتوسطمتحرکهموارهازتندیمتوسطآنکمتراست. 3(هرچهاندازءهجابهجاییمتحرکبیشترباشد،الزاماًتندیمتوسطآنبیشتراست.
از این جا به بعد مدادتون رو بردارید چون قراره محاسبه کنید. فرمول های سرعت متوسط و تندی متوسط رو که یادتون هست؟

50m به صورت رفت و برگشت برگزار می شود. رکورد این نوع شنا به مایکل فلپس تعلق دارد که - 18 100m پروانه در استخرهایی به طول مسابقات جهانی شنای
50 طی کرده است. تندی متوسط او در این حرکت چند متر بر ثانیه است؟ s این مسیر را در مدت

4)4 2)3 1)2 1(صفر
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400m است، برگزار می شود. رکورد این نوع دو، به رودیشای کنیایی تعلق دارد - 19 مسابقات دوی هشتصد متر روی پیست های مخصوص بیضی شکلی که محیط آن
که مسیر مسابقه را در حدود 1 دقیقه و 40 ثانیه طی کرد. اندازءه سرعت متوسط او در آن مسابقه چند متر بر ثانیه بوده است؟

4(صفر 4)3  1
8
)2 8)1

t خود را به نقطءه B رسانده و تغییر - 20 s== 12 t در نقطءه A قرار دارد و در حال حرکت به طرف نقطءه B است. او در لحظءه s== 2 در شکل زیر فردی در لحظءه
) چند برابر اندازءه سرعت متوسط او در جابه جایی از A تا B است؟ , )2 16s s t به نقطءه C می رسد. تندی متوسط این فرد در بازءه s== 16 جهت می دهد و در لحظءه

)برگرفته از کتاب درسی( 7
3
)2   1

2
)1

1)4   3
7
)3

شکل مقابل، مسیر حرکت چهار متحرک را نشان می دهد که روی یک مسیر مستقیم از نقطءه ابتدایی به نقطءه نهایی می روند. این - 21
sav به ترتیب بیانگر بردار جابه جایی، مسافت  vav و ،l ،



d چهار متحرک در بازه های زمانی یکسان این مسیرها را طی کرده اند. اگر
طی شده، اندازءه سرعت متوسط و تندی متوسط متحر ک ها در این حرکت باشد، کدام یک نادرست است؟ )هر چهار متحرک روی خط 

راست حرکت می کنند.(
 v v v vav av av av, , , ,1 2 3 4

= = = )1
 s s s sav av av av, , , ,4 1 2 3

> = > )2


   

d d d d
1 2 3 4

= = ¹ )3
 l l l l
3 1 2 4

< = = )4
15m باال می آید. از - 22 35m در امتداد قائم به سمت پایین پرتاب می کنیم. توپ پس از برخورد به سطح زمین تا ارتفاع توپی را از باالی ساختمانی به ارتفاع

15m می رسد، نسبت تندی متوسط توپ به اندازءه سرعت متوسط آن کدام است؟ لحظءه پرتاب توپ تا لحظه ای که ارتفاع توپ از سطح زمین برای دومین مرتبه به

 7
3
)4  5

2
)3 2)2 1)1

23 - 10 s شکل مقابل مسیر حرکت متحرکی را از نقطءه A تا نقطءه B نشان می دهد. اگر مدت زمان طی این مسیر توسط متحرک
)برگرفته از کتاب درسی( باشد، تندی متوسط و اندازءه سرعت متوسط متحرک به ترتیب چند کیلومتر بر ساعت است؟ 

3،15 12/ )1
3، 4 2/ )2

10 8/ ،15 12/ )3
10 8/ ، 4 2/ )4

3 چند متر بر ساعت است؟ - 24 45: ¢¢ 3 تا 15: ¢¢ 10 است. اندازءه سرعت متوسط نوک این عقربه در بازءه زمانی cm طول عقربءه دقیقه شمار یک ساعت دیواری، 
0 4/ )4 0 2/ )3 0 2/ p )2 0 1/ p )1

25 - 4 25: ¢¢ 3 تا 10: 36 است. تندی متوسط نوک این عقربه در بازءه زمانی¢¢ cm طول عقربءه دقیقه شمار ساعت دیواری شکل روبه رو
چند سانتی متر بر ثانیه است؟

2p )2   4p )1

0 02/ p )4  0 04/ p )3

2 در جهت نشان داده شده در حال حرکت است. متحرک در 2 ثانیءه اول از نقطءه A به B و در 2 ثانیءه - 26 m متحرکی، به شکل زیر، روی محیط دایره ای به شعاع
دوم از نقطءه B به C می رود. چند مورد از عبارت های زیر دربارءه حرکت این متحرک درست است؟

الف( تندی متوسط متحرک در 2 ثانیءه اول با تندی متوسط آن در 2 ثانیءه دوم برابر است.
ب( سرعت متوسط متحرک در 2 ثانیءه اول با سرعت متوسط آن در 2 ثانیءه دوم برابر است.

1 است. 57/ /m s پ( اندازءه سرعت متوسط متحرک در 4 ثانیءه اول برابر
1m است.  s/ ت( تندی متوسط متحرک در 4 ثانیءه اول برابر

4)4 3)3 2)2 1)1
10 از طریق مسیر ABC از نقطءه A به نقطءه C می رود. در این حرکت - 27 s متحرکی مطابق شکل روبه رو طی مدت

 ( / )2 1 4 اندازءه سرعت متوسط و تندی متوسط متحرک به ترتیب از راست به چپ چند متر بر ثانیه است؟

 13 4/ ،12)1

16 2/ ،12)2
 13 4/ ،13)3

 16 2/ ،13)4
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براساس نقشءه مقابل مسافت انتشارات خیلی سبز )واقع در خیابان نظری( تا ورودی دانشگاه تهران - 28
سرعت  بزرگی  اگر  می کشد.  طول   5min پیاده پای  با  که  است   400m رازی( فخر  خیابان  )روبه روی 

متر  چند  رازی  فخر  خیابان  تا  خیلی سبز  انتشارات  فاصلءه  باشد،   10

3
m s/ جابه جایی این  در  متوسط 

است؟ )امتداد خیابان های نظری و فخر رازی بر هم عمودند.(  )برگرفته از کتاب درسی(
80)1

100)2
120)3
150)4



7m باشد، تندی - 29 s/ 4m و s/ t شروع به حرکت می کند. اگر تندی متوسط متحرک در 4 ثانیءه اول و 2 ثانیءه سوم حرکت آن به ترتیب == 0 متحرکی در لحظءه
متوسط متحرک در 6 ثانیءه اول چند متر بر ثانیه است؟

5)4  5 5/ )3  4 5/ )2 6)1
360 از شهر A به شهر B رفته و از طریق همان مسیر از شهر B به شهر A باز می گردد. اگر تندی متوسط خودرو در رفت- 30 km خودرویی با طی مسیری به طول

)برگرفته از کتاب درسی( 72 باشد، تندی متوسط خودرو در کل این رفت و برگشت چند متر بر ثانیه است؟  km h/ 30m و در برگشت s/

4(صفر 12)3 24)2 25)1
90 و در مسیر - 31 km h/ خودرویی از طریق مسیر مشخصی از شهر A به شهر B رفته و از طریق همان مسیر برمی گردد. تندی متوسط خودرو در مسیر رفت

36min بیشتر از مدت زمان رفت آن باشد، طول مسیر بین دو شهر چند کیلومتر است؟ 75 است. اگر مدت زمان برگشت خودرو km h/ برگشت
330)4 300)3 270)2 240)1

چند تست بعدی خیال شما  رو راحت می کنه که مفهوم سرعت متوسط و تندی متوسط رو یاد گرفتید. لطفاً حتماً پاسخ تشریحی این تست ها رو بخونید. حتی اگه درست 

جواب دادید.

10min از یکی از راه های نشان داده  شده طی می کند. در کدام مسیر اندازءه سرعت - 32 متحرکی مسیر A تا B را در مدت زمان
متوسط متحرک کم تر است؟

AMB1(مسیرمنحنی
MBوAM2(مسیرحاصلازپارهخطهای

ANB3(مسیرمنحنی
4(اندازءهسرعتمتوسطدرهرسهمسیریکساناست.

سه متحرک با سرعت های متوسط یکسان از سه مسیر نشان داده  شده در شکل از نقطءه A به نقطءه B می روند. تندی متوسط کدام متحرک بیشتر است؟- 33

 ( )ANB AMB >>

1(متحرکمسیرشمارءه)1(
2(متحرکمسیرشمارءه)2(
3(متحرکمسیرشمارءه)3(

4(تندیمتوسطهرسهمتحرکیکساناست.
سه متحرک با تندی متوسط یکسان از سه مسیر نشان داده  شده در شکل از نقطءه A به نقطءه B می روند. اندازءه سرعت متوسط کدام متحرک بیشتر است؟- 34

 ( )ANB AMB >>

1(متحرکمسیرشمارءه)1(
2(متحرکمسیرشمارءه)2(
3(متحرکمسیرشمارءه)3(

4(اندازءهسرعتمتوسطهرسهمتحرکیکساناست.
سه متحرک هم زمان از نقطءه A شروع به حرکت می کنند و از سه مسیر، به نقطءه B می روند. اگر طول مسیر )1( بیشتر از طول دو مسیر دیگر و مسیر )2( یک - 35

خط راست باشد، چند مورد از موارد زیر درست است؟
الف( اگر تندی متوسط سه متحرک با هم برابر باشد، سرعت متوسط آن ها با هم برابر می شود.

ب( مسافت طی شده متحرک مسیر )2( از اندازءه جابه جایی متحرک مسیر )1( بیشتر است.
پ( اگر هر سه متحرک هم زمان به نقطءه B برسند، سرعت متوسط متحرک مسیر )2( کم ترین مقدار را دارد. 

ت( اگر تندی متوسط هر سه متحرک با هم برابر باشد، متحرک مسیر )2( زودتر از دو متحرک دیگر به نقطءه B می رسد.
4)4 3)3 2)2 1)1
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از این جا تا آخر فصل، حرکت متحرکی رو بررسی می کنیم که روی خط راست حرکت می کنه. برای بررسی دقیق تر فرض می کنیم متحرک داره روی محور x حرکت می کنه، 

مطالعة دقیق درس نامة این تست ها ضروریه!

کدام یک از عبارت های زیر دربارءه متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند همواره درست است؟- 36
1(درتمامبازههایزمانی،مسافتطیشدهتوسطمتحرکبااندازءهجابهجاییآنبرابراست.

2(بردارمکانمتحرک،برداریاستکهمکاناولیءهمتحرکرابهمکانمتحرکدرهرلحظهوصلمیکند.
3(بردارجابهجاییمتحرکدریکبازءهزمانی،برابراستباتفاضلبردارهایمکانمتحرکدرانتهاوابتدایبازه.

4(اگربردارمکانمتحرکدرجهتمحورxباشد،متحرکدرحالحرکتدرجهتمحورxاست.
متحرکی مطابق شکل زیر از نقطءه A ابتدا به نقطءه B و سپس به نقطءه C می رود. به ترتیب از راست به چپ بردار مکان اولیه، بردار مکان نهایی و بردار جابه جایی - 37

متحرک در SI کدام است؟

 - -8 3 5
  

i i i, , )2   - - -3 2 5
  

i i i, , )1
10 3 7
  

i i i, ,- )4   5 2 7
  

i i i, ,- - )3
4-- است. جابه جایی - 38



i 3 و


i ، برحسب متر، به ترتیب t3 t2 تا t2 و t1 تا جابه جایی متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، در بازه های زمانی متوالی
)برگرفته از کتاب درسی( ، در SI کدام است؟  t3 t1 تا این متحرک در بازءه زمانی

 -7


i )4  7


i )3  -


i )2 


i )1
8 و سپس در جهت محور x به اندازءه- 39 m 17-- است. اگر این متحرک ابتدا در خالف جهت محور x به اندازءه



i بردار مکان اولیءه یک متحرک در SI به صورت
12m جابه جا شود، بردار مکان نهایی، بردار جابه جایی کل و مسافت پیموده شده توسط متحرک به ترتیب از راست به چپ در SI کدام است؟

4، 4


i ، -21


i )4 20، -4


i ، -13


i )3 4، -4


i ، -21


i )2 20، 4


i ، -13


i )1
متحرکی از نقطءه A بر روی محور x شروع به حرکت می کند و پس از عبور از مبدأ در نقطءه B می ایستد و به سمت نقطءه A برمی گردد. متحرک پس از عبور دوباره از مبدأ - 40

و قبل از رسیدن به نقطءه A متوقف می شود. در این حرکت، بردار مکان نهایی متحرک و بردار جابه جایی آن ............... و جهت بردار مکان متحرک .............. مرتبه تغییر می کند.
3(درخالفجهتهمهستند،1 3(درخالفجهتهمهستند،2 2(همجهتاند،1 1(همجهتاند،2

tB روی محور x بدون توقف و تغییر جهت از نقطءه A به نقطءه B می رود. کدام یک از عبارت های زیر در مورد حرکت - 41 tA تا متحرکی مطابق شکل زیر، در بازءه
این متحرک در این بازءه زمانی درست نیست؟

1(بردارمکانمتحرکهموارهدرخالفجهتمحورxاست.
درجهتمحورxاست. tB تا tA 2(بردارجابهجاییدرهربازءهزمانیدلخواهاز

3(اندازءهبردارمکانهموارهدرحالافزایشاست.
اندازءهجابهجاییبرابرمسافتیاستکهمتحرکمیپیماید. tB تا tA 4(دربازءهزمانی

متحرکی بر روی محور x از فاصلءه معینی از مبدأ مکان شروع به حرکت می کند. اگر این متحرک n بار از مبدأ مکان بگذرد، حداقل چندبار تغییر جهت داده - 42
است؟ )n عدد صحیح است.( 

 2n )4 n +1 )3 n)2 n -1 )1
مسیر متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، در یک بازءه زمانی به شکل زیر است. در این بازءه زمانی، بردار مکان متحرک ............... است و اندازءه آن - 43

............... می یابد. 
2(پیوستهدرخالفجهتمحورx،ابتداکاهشوسپسافزایش 1(پیوستهدرخالفجهتمحورx،پیوستهکاهش

4(ابتدادرجهتمحورxوسپسدرخالفجهتمحورx،ابتداکاهشوسپسافزایش 3(ابتدادرجهتمحورxوسپسدرخالفجهتمحورx،پیوستهکاهش
مسیر متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، در یک بازءه زمانی به شکل زیر است. در این بازءه زمانی، بردار مکان متحرک، ............... و اندازءه آن ............... است.- 44

1(پیوستهدرجهتمحورx،پیوستهدرحالکاهش
2(پیوستهدرجهتمحورx،ابتدادرحالکاهشوسپسدرحالافزایش

3(ابتدادرخالفجهتمحورxوسپسدرجهتمحورx،پیوستهدرحالکاهش
4(ابتدادرخالفجهتمحورxوسپسدرجهتمحورx،پیوستهابتدادرحالکاهشوسپسدرحالافزایش

متحرکی مطابق شکل، بر روی محور x از نقطءه A تا نقطءه B می رود و سپس تغییر جهت داده و به حرکت خود تا نقطءه C ادامه می دهد. چند مورد از عبارت های - 45
)برگرفته از کتاب درسی( زیر دربارءه این حرکت نادرست است؟ 

الف( جهت بردار مکان این متحرک یک بار عوض شده است.
ب( بردار جابه جایی کل حرکت و بردار مکان نهایی هم جهت اند. 

10m جابه جا شده است. پ( متحرک در هنگام حرکت در جهت منفی محور x به اندازءه
ت( مسافت پیموده شده توسط متحرک، 3 برابر اندازءه جابه جایی متحرک در کل حرکت است.

4(صفر 3)3 2)2 1)1
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x قرار - 46 m3 2== x و m2 4== -- ، x m1 8== t به ترتیب در مکان ها s3 4== t و s2 2== ، t1 0== متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، در لحظه های
t3 درست است؟ t1 تا دارد. کدام مورد دربارءه اندازءه جابه جایی متحرک )d( و مسافت طی شده توسط آن )l( در بازءه زمانی

 l m³18 ، d m=18 )4  l m³18 ، d m= 6 )3  l m=18 ، d m=18 )2  l m=18 ، d m= 6 )1
مطابق شکل، متحرکی روی خط راست از نقطءه A به نقطءه C، روی مسیر نشان داده شده، حرکت می کند. - 47

از عبارت های زیر نادرست است؟ اگر جدول زیر نشان دهندءه مکان متحرک در چند لحظه باشد، کدام یک 
)برگرفته از کتاب درسی(  

ثانیءهدومتغییرجهتمیدهد. 2 5/ 1(متحرکدربازءهزمانی
0ثانیءهپنجمتغییرجهتمیدهد. 5/ 2(بردارمکانمتحرکدربازءهزمانی

همجهتنیست. t s= 2 ثانیءهاولحرکتبابردارمکاندرلحظءه 2 5/ 3(بردارجابهجاییدر
)s(2 صفرلحظۀ 25/ 2 5/ 3 25/ 4 25/5

)m(3-- 5-- 4-- 1-- صفر5مکان 1ثانیءهآخرحرکتدرجهتمنفیمحورxاست. 5/ 4(جابهجاییدر

قباًل  با این دوتا کمیت آشنا شدیم. حاال این دو کمیت رو برای متحرکی بررسی می کنیم که روی محور x حرکت می کنه.

x است. سرعت متوسط در این - 48 m2 16== -- t برابر s2 10== x و در لحظءه m1 8== t برابر s1 2== مکان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، در لحظءه 
بازءه زمانی برحسب متر بر ثانیه کدام است؟

 3


i )4  2


i )3  -2


i )2  -3


i )1
30 از نقطءه A، به نقطءه O و سپس در - 49 sحرکت می کند، مطابق شکل مقابل در مدت x متحرکی که در راستای محور

20 از نقطءه O به نقطءه B می رود. اندازءه سرعت متوسط این متحرک در کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟ )ق. م( s مدت
80)4 35)3 17 5/ )2 16)1

زمان های - 50 در  بازیکنان  این  برگشت می دوند. مکان  و  به صورت رفت   x و )ب( روی محور  )الف(  بازیکن  دو 
t تغییر جهت بدهند، کدام عبارت در مورد  s== 3 مشخص مطابق شکل روبه رو است. اگر هر دو بازیکن فقط در
)برگرفته از کتاب درسی( ) درست نیست؟  , )0 5 s حرکت این بازیکنان در بازءه
بیشترازمسافتطیشدهتوسطبازیکن»ب«است. 4 m 1(مسافتطیشدهتوسطبازیکن»الف«دراینبازءهزمانی

2(اندازءهسرعتمتوسطدوبازیکنبرابراست.
3(تندیمتوسطدوبازیکنبرابراست.

4(جهتبردارمکانبازیکن»ب«تغییرنکردهاست. 
t4 از مکان های نشان داده شده در شکل عبور - 51 t3 و ، t2 ، t1 مسیر متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل زیر است. اگر متحرک در لحظه های

کند، چه تعداد از عبارت های زیر دربارءه حرکت آن درست است؟
، در خالف جهت محور x است. t4 t1 تا الف( جابه جایی متحرک در بازءه زمانی

t3 تغییر می کند.  ب( جهت بردار مکان متحرک در لحظءه
t3 در خالف جهت محور x است. t2 تا t2 در جهت محور x و در بازءه زمانی t1 تا پ( بردار سرعت متوسط متحرک در بازءه زمانی

t4 بردار سرعت متوسط و بردار مکان در خالف جهت یکدیگرند. t3 تا ت( در بازءه زمانی
4)4 3)3 2)2 1)1

x می رسد و در نهایت در لحظءه- 52 m1 100== t به مکان s1 6== x می گذرد و در لحظءه m0 40== -- متحرکی روی محور x حرکت می کند و در مبدأ زمان از مکان
)تجربی 98( ، کدام است؟  10 s x می گذرد. اندازءه سرعت متوسط این متحرک در SI در این m2 20== t از مکان s2 10==

2)4 6)3 14)2 22)1
53 - x m3 30== x و m2 60== -- ، x m1 10== t به ترتیب از مکان های s3 8== t و s2 3== ، t1 0== متحرکی که روی محور x در حال حرکت است، در لحظه های

t3 چند متر بر ثانیه است؟ t1 تا t2 تغییر کند، تندی متوسط متحرک در بازءه زمانی می گذرد. اگر جهت حرکت متحرک فقط یک مرتبه و در لحظءه
20)4 10)3 5)2  2 5/ )1

54 - SI 11 در s 4 تا s  است. اگر سرعت متوسط متحرک در بازءه زمانی
 

d i1 4== -- t برحسب متر s== 4 مکان متحرکی که روی محور x حرکت می کند. در لحظءه
 باشد، متحرک در انتهای این بازءه زمانی در کدام مکان برحسب متر قرار دارد؟



v iav == 2 برابر
 -2


i )4 14


i )3 10


i )2  7


i )1
4 طول - 55 s در جدول زیر مکان آغازین، اندازءه سرعت متوسط و جهت حرکت متحرکی که روی محور y حرکت می کند، نشان داده شده است. اگر حرکت متحرک

)برگرفته از کتاب درسی(  در SI به ترتیب از راست به چپ کدام است؟ 


d y2 و بردار جابه جایی بکشد، بردار مکان پایانی

جهتحرکتاندازۀسرعتمتوسطبردارجابهجاییمکانپایانیمکانآغازین
 ( )--8m j



 y2


d 4m s/yخالفجهتمحور

 8


j ،16


j )4  -8


j , -16


j )3  -16


j , -24


j )2 16


j , 8


j )1
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2 نشان می دهد. در طی این- 56 5/ sرا در مدت B و A جدول مقابل وضعیت حرکت دو متحرک
تغییر   

 

¢¢ ==d i4 5/ بار و در مکان B فقط یک  تغییر جهت نمی دهد و متحرک   A ، متحرک  2 5/ s

جهت می دهد. اگر سرعت متوسط دو متحرک برابر باشد، تندی متوسط متحرک B در این بازءه زمانی 
)برگرفته از کتاب درسی( چند متر بر ثانیه است؟ 

مکاننهاییمکاناولیه
Aمتحرک ( )--10m i



 ( )--5m i


Bمتحرک ( )--3m i





d B2 ,

2)2  1)1
10)4  4)3

57 - y jA == 2


2 است. اگر مکان نهایی دو متحرک به ترتیب


j 2-- و


j 2 به ترتیب s سرعت متوسط دو متحرک A و B که روی محور y حرکت می کنند، در مدت
t چند متر است؟ )یکاها در SI هستند.( == 0 y باشد، فاصلءه دو متحرک از هم در لحظءه jB == --2



و
4(صفر 4)3 8)2 12)1

12m در یک جهت جابه جا می شود. اندازءه سرعت متوسط این متحرک - 58 18m و در 2 ثانیءه چهارم متحرکی که روی خط راست حرکت می کند، در 4 ثانیءه دوم
در 2 ثانیءه سوم چند متر بر ثانیه است؟

6)4 5)3 3)2 1)1
x عبور می کند. در 5 ثانیءه اول، اندازءه سرعت - 59 m2 4== x و m1 10== t از مکان های s2 5== و t s1 2== متحرکی که روی محور x حرکت می کند، در لحظه های

t1 تغییر می کند. تندی متوسط متحرک در 5 ثانیءه اول چند متر بر ثانیه است؟ 1m است و جهت حرکت متحرک فقط یک مرتبه، در لحظءه s/ متوسط متحرک برابر
 3 4/ )4  3 2/ )3 3)2  2 8/ )1

) به نقطءه B می رسد و سپس در مدت 5 ثانیءه بعدی از نقطءه B به نقطءه C می رود. اگر سرعت - 60 )x mA == --2  A 5 از نقطءه s متحرکی روی محور x در مدت
4m باشد، مکان نقطءه C در SI کدام است؟ s/ 2m-- و در 5 ثانیءه دوم حرکتش برابر با s/ متوسط متحرک در 5 ثانیءه اول حرکتش برابر با

 8


i )4 10


i )3 12


i )2 18


i )1
x عبور می کند. اگر سرعت متوسط متحرک در 4 ثانیءه اول - 61 m0 1== -- ، درجهت محور x از مکان t0 0== متحرکی که بر روی محور x حرکت می کند در لحظءه

5m باشد، بزرگ ترین بردار مکان متحرک در طی مسیر )برحسب متر( کدام است؟ )متحرک یک  s/  و تندی متوسط آن در این مدت


v m s iav == ++( / )2 حرکت
بار تغییر جهت داده است.(

 7


i )4  8


i )3 13


i )2 14


i )1
بعضی وقت ها با حرکتی سروکار داریم که از دو مرحله تشکیل شده و ما با سرعت متوسط یا تندی متوسط متحرک در هر مرحله و در کل حرکت سروکار داریم.

با- 62 برابر  ابتدای حرکت   DDt4 اگر سرعت متوسط متحرک در مدت زمان DDt می پیماید.  بازءه زمانی را در  x حرکت می کند، مسیری  بر روی محور  متحرکی که 
12m باشد، بردار سرعت متوسط آن در کل مسیر برحسب متر بر ثانیه کدام است؟  s/ 8m-- و در ادامءه مسیر s/

 7


i )4  -7


i )3 2


i )2  -2


i )1
15m-- و بقیءه - 63 s/ DD را با سرعت متوسط DDx x

1 4
== -- DDx است. اگر این متحرک ابتدا جابه جایی جابه جایی کل متحرکی که بر روی محور x حرکت می کند،

25m بپیماید، سرعت متوسط آن در کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟ s/ مسیر را با سرعت متوسط
15)4 20)3  22 5/ )2 10)1

15m-- طی کرده، - 64 s/ DD را با سرعت متوسط DDx x
1 4

== -- DDx است. اگر این متحرک ابتدا جابه جایی جابه جایی کل متحرکی که بر روی محور x حرکت می کند،
25m بپیماید، تندی متوسط آن در کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟ s/ سپس تغییر جهت داده و بقیءه مسیر را با سرعت متوسط

15)4 20)3  22 5/ )2 10)1


معادلة مکان - زمان، تابعیه که مکان متحرک رو در هر لحظه نشون می ده.

x است. بردار مکان اولیءه متحرک در SI کدام است؟- 65 t t== ++ --3 5 7
2cospp معادلءه مکان ـ زمان متحرکی که بر روی محور x حرکت می کند، در SI به صورت

4(صفر 10


i )3  -4


i )2  -7


i )1

66 - t s== 2 x است. فاصلءه متحرک از مبدأ مکان در لحظءه t t== -- ++4
2 2 معادلءه مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، در SI به صورت

dd0 کدام است؟
d0 است. برابر d و در مبدأ زمان برابر

4(صفر 11)3 14)2 7)1
x است. این متحرک در 2 ثانیءه اول چند متر جابه جا می شود؟- 67 t t== ++ --2 6 2

3 معادلءه حرکت متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، در SI به صورت
)ق. م( 24)4 26)3 28)2 30)1

t متحرک از فاصلءه چند متری - 68 s== 3 x است. در لحظءه t t== -- --3
4 معادلءه مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، در SI به صورت

مبدأ حرکت می گذرد؟
24)4 20)3 16)2 30)1

x است. جابه جایی این متحرک در ثانیءه دوم برحسب متر کدام است؟- 69 t== --2 4
2 معادلءه مکانـ  زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، در SI به صورت

 -6


i )4  6


i )3  -2


i )2  2


i )1
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y است. بردار جابه جایی این متحرک در بازءه زمانی- 70 t t== ++ --5
2

3 4sin pp معادلءه مکان ـ زمان متحرکی که بر روی محور y حرکت می کند، در SI به صورت
2 در SI کدام است؟ s 1 تا s

 6


j )4  -6


j )3  2


j )2  -2


j )1
x است. اندازءه سرعت متوسط متحرک در 2 ثانیءه دوم چند - 71 t t== -- --3

3 8 متحرکی روی خط راست حرکت می کند و معادلءه مکان ـ زمان آن در SI به صورت
)برگرفته از کتاب درسی( متر بر ثانیه است؟ 

38)4 50)3 25)2 19)1
x است. در چه لحظه ای )یا لحظه هایی( برحسب ثانیه فاصلءه - 72 t== --4 7 معادلءه مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، در SI به صورت

3m است؟ متحرک از مبدأ مکان برابر
4(5و1 و1 2 5/ )3 5)2  2 5/ )1

x است. در چه لحظه ای بردار مکان متحرک برحسب - 73 t t== -- --2 3 16
2 معادلءه مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، در SI به صورت

7-- است؟


i متر برابر
4(ابتدایثانیءهپنجم 3(ابتدایثانیءهچهارم 2(ابتدایثانیءهسوم 1(ابتدایثانیءهدوم

سوژة بعضی از تست ها، لحظة عبور متحرک از مبدأ و یا لحظة تغییر جهت بردار مکانه.

x است. در چه لحظه یا لحظه  هایی برحسب - 74 t t t== -- ++ ++( )( )( )2 3 4 معادلءه مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، در SI به صورت
ثانیه این متحرک از مبدأ مکان عبور می کند؟

4(متحرکازمبدأعبورنمیکند. 2)3 2(3و4 1(3,2و4
y باشد، چند ثانیه پس از مبدأ زمان متحرک برای دومین بار - 75 t t== -- ++ --2

8 15 اگر معادلءه حرکت متحرکی که روی محور y حرکت می کند در SI به صورت
از مبد أ مکان عبور می کند؟

6)4 5)3 3)2 2)1
x است. در چه لحظه هایی برحسب ثانیه بردار  - 76 t t t== -- -- ++( )( )4 6 5

2 معادلءه مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، در SI به صورت
مکان متحرک تغییر جهت می دهد؟

4،6)4 1،5)3 1،4،6)2 1،4،5)1
x است. جهت بردار مکان متحرک در چه لحظه ای برحسب - 77 t t== -- ++2

6 10 معادلءه مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، در SI به صورت
ثانیه تغییر می کند؟

4(بردارمکانمتحرکتغییرجهتنمیدهد. 3)3 2)2 1)1

x است. این - 78 t tB == -- --2
6 x و t tA == -- ++2

2 1 معادلءه مکان ـ زمان دو متحرک A و B که در راستای محور x حرکت می کنند، در SI به ترتیب به صورت
دو متحرک به ترتیب چند مرتبه از مبدأ مکان عبور می کنند؟

2،1)4 1،1)3 2(صفر،2 1(صفر،1
x است. بردار مکان این جسم چند مرتبه تغییر جهت می دهد؟- 79 t t t== -- ++3 2

4 4 معادلءه مکان ـ زمان جسمی که روی محور x حرکت می کند در SI به صورت
4(صفر 3)3 2)2 1)1

تست های این درس رو با دو تست باحال تموم می کنیم.

x است. اگر در بازءه زمانی صفر تا T، سرعت متوسط - 80 t t== -- ++2
6 8 معادلءه مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، در SI به صورت

متحرک صفر باشد، T برحسب ثانیه کدام است؟
4)4 2)3 6)2 3)1

ثانیءه دوم - 81 اگر سرعت متوسط متحرک در  x است.  t At B== ++ ++3 SI به صورت x حرکت می کند، در  معادلءه مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور 

AB در SI کدام است؟ 2 باشد، نسبت


i t برحسب متر برابر s== 3 3-- و بردار مکان متحرک در لحظءه


i برحسب متر بر ثانیه برابر

 -1
2
)4  1

2
)3  -2 )2 2)1

از همین حاال بدونید که این فصل پر از نموداره! اول با نمودار مکان - زمان شروع می کنیم. حتماً حتماً درس نامة این قسمت رو بخونید.

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل روبه رو است. در کدام لحظه متحرک - 82
در بیشترین فاصله از مبدأ مکان قرار دارد؟

t1 )1
t2 )2
t3 )3

 t4 )4
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83 - ، t2 تا  t1 میان زمانی  فاصلءه  در  است.  شکل  مطابق  می کند،  حرکت   x محور  امتداد  در  که  متحرکی  زمان  ـ  مکان  نمودار 
)ق.م( جهت حرکت متحرک چند بار عوض شده است؟ 

1(صفر
1)2
2)3
3)4

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می کند، به صورت روبه رو است. در چه لحظه هایی جهت بردار - 84
مکان متحرک تغییر می کند؟

t5 و t4 ، t2 )1
t3 و t1 )2

t5 و t3 ، t1 )3
 t4 و t2 )4

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روی خط راست در حرکت است، مطابق شکل زیر است. نسبت مدت زمانی که متحرک در خالف جهت محور x حرکت می کند، - 85
به مدت زمانی که بردار مکان متحرک در جهت مثبت محور x است، کدام است؟

5

6
)1

3

2
)2

1)3

 2
3
)4

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که بر روی محور x در حال حرکت است، مطابق شکل مقابل است. اگر در 10 ثانیءه اول حرکت، - 86

DDt و کل مدت زمانی که متحرک در حال نزدیک شدن به  کل مدت زمانی که متحرک در جهت مثبت محور x حرکت کرده، برابر با

DD کدام است؟
DD
t
t¢¢ DD باشد، حاصل  ¢¢t مبدأ مکان است، برابر

1

7
)2  1

3
)1

1)4  4

7
)3

نمودار مکانـ  زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. در بازءه زمانی مشخص شده، چند گزاره از گزاره های زیر دربارءه این متحرک - 87
درست است؟

الف( متحرک دو بار تغییر جهت داده است.
، در حال نزدیک شدن به مبدأ مکان است. 8 s ب( متحرک مجموعاً به مدت

2 از مبدأ مکان قرار دارد. 5/ m پ( متحرک دو بار در فاصلءه
ت( متحرک دو بار از مبدأ مکان می گذرد.  

4)4 3)3 2)2 1)1
تو بعضی از تست ها کمی هندسه بازی داریم، البته در حد قضیة تالس و تشابه دو مثلث

در شکل زیر، نمودار مکان ـ زمان متحرکی که بر روی محور x حرکت می کند، نشان داده شده است. به ترتیب از راست به چپ، متحرک چند ثانیه در خالف - 88
جهت مثبت محور x حرکت کرده و چند ثانیه در مکان های منفی در حرکت بوده است؟

1(6و2
2(6و4
3(4و2
4(2و2

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، یک خط راست و مطابق شکل روبه رو است. اگر بردار مکان این - 89
x است؟ i== --4



 ،SI تغییر جهت بدهد، در چه لحظه ای بردار مکان متحرک در t s== 3 متحرک در
5)1

4 5/ )2
4)3

3 5/ )4
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90 - ، 12 s نمودار مکان ـ زمان جسمی که بر روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل روبه رو است. در بازءه زمانی صفر تا
جسم به مدت ............... ثانیه در فاصلءه ............... مبدأ مکان ساکن است.

6،2)1
5،2)2
6،3)3
5،3)4

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، به صورت شکل مقابل است. اگر این متحرک در لحظءه- 91
t2 که در خالف جهت محور x در حال حرکت است، در فاصلءه 8 متری  t1 در فاصلءه 8 متری از مکان اولیءه خود و در لحظءه

t2 به ترتیب از راست به چپ برحسب ثانیه کدام اند؟ t1 و از بیشترین فاصلءه خود از مبدأ مکان قرار داشته باشد، 
1(1و7
2(2و7

3(2و10
4(1و10

دو تست بعدی از دل کتاب درسی آمده اند!

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل مقابل است. کدام یک از شکل های زیر، - 92
)برگرفته از کتاب درسی( مسیر حرکت این متحرک را به درستی نشان می دهد؟ 

)2  )1

 )4  )3
)برگرفته از کتاب درسی(- 93 کدام یک از نمودارهای زیر می تواند بیانگر نمودار مکان ـ زمان یک متحرک باشد که روی خط راست در حال حرکت است؟ 

)4  )3  )2  )1

حاال که با نمودار مکان - زمان آشنا شدیم، نوبت به تست هایی می رسه که باید مسافت و اندازة جابه جایی متحرک را در نمودار حساب کنیم.

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می کند، به شکل مقابل است. در 6 ثانیءه اول، مسافت - 94
طی شده توسط متحرک چند برابر اندازءه جابه جایی آن است؟

5)1
1

5
)2

4)3

1
4
)4

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، به شکل مقابل است. در بازه ای که بردار مکان متحرک - 95
در خالف جهت محور x است، مسافت طی شده توسط متحرک چند متر است؟

 16)1
18)2

 8)3
14)4

x حرکت می کند، مطابق شکل روبه رو است. مسافت طی شده - 96 نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور 
توسط متحرک و بردار جابه جایی آن از مبدأ زمان تا لحظءه دومین تغییر جهت متحرک )برحسب متر( به ترتیب کدام است؟

-6i ،14)1
-11


i ،14)2
-6


i ،17)3
-11



i ،17)4
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dB اندازءه جابه جایی های - 97 و dA شکل روبه رو نمودار مکانـ  زمان دو متحرک A و B است که روی محور x حرکت می کنند، اگر
t1 باشد، کدام گزینه درست است؟  lB مسافت های پیموده شده توسط آن ها در بازءه زمانی صفر تا lA و دو متحرک و

d dA B= , l lB A> )1

l d l dB B A A= = = )2
l dA A= , l dB B> )3

l dA A< , l dB B= )4
10 مسافتی - 98 s نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می کند، مطابق شکل روبه رو است. اگر در مدت زمان

1 برابر اندازءه جابه جایی اش باشد، کم ترین فاصلءه متحرک از مبدأ چند متر است؟ 6/ که متحرک می پیماید،
1)1
2)2
3)3
4)4

احتماالً خودتان حدس می زنید که موضوع تست های بعدی چیست. نمودار مکان - زمان متحرک را به ما می دهند و دربارة سرعت متوسط و تندی متوسط آن سؤال می پرسند.

x حرکت می کند، سهمی و مطابق شکل روبه رو است. سرعت متوسط - 99 نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور 
)ریاضی 85( متحرک در کدام بازءه زمانی بیشتر است؟ 

t1 1(صفرتا
t3 تا t1 )2
t3 تا t2 )3

4(بستگیبهاندازءهفاصلههایزمانیدارد.
نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می کند، مطابق شکل است. سرعت متوسط متحرک در فاصلءه - 100

)تجربی 87( t چند متر بر ثانیه است؟  s== 4 t تا s== 1 زمانی
2)1
-2 )2
6)3

-6 )4
نمودار مکان ـ زمان متحرکی در مسیر مستقیم به صورت روبه رو است. تندی متوسط این متحرک در 4 ثانیءه اول حرکت چند - 101

کیلومتر بر ساعت است؟
2 5/ )1
5 4/ )2

9)3
 32 4/ )4

شکل مقابل نمودار مکان ـ زمان متحرکی در یک مسیر مستقیم است. تندی متوسط متحرک در 4 ثانیءه اول چند متر بر - 102
ثانیه است؟

4)1
5)2
6)3
7)4
نمودار مکان ـ زمان دو متحرک A و B که روی محور x حرکت می کنند، مطابق شکل روبه رو است. کدام مورد دربارءه مقایسءه - 103

( در بازءه زمانی صفر  sav A, sav و B, ( و تندی های متوسط  دو متحرک ) vav A, vav و B, اندازءه سرعت های متوسط  دو متحرک )
تا t درست است؟

s sav A av B, ,= ، v vav A av B, ,= )1

s sav A av B, ,< ، v vav A av B, ,= )2

s sav A av B, ,< ، v vav A av B, ,< )3

 s sav A av B, ,= ، v vav A av B, ,< )4
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نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل مقابل است. در بازه ای که بردار مکان متحرک - 104
در جهت محور x است، تندی متوسط آن چند متر بر ثانیه است؟

4)1
6)2
2)3
3)4
نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، مطابق شکل مقابل است. اگر از مبدأ زمان تا لحظه ای که - 105

5m باشد، لحظءه تغییر جهت متحرک برحسب ثانیه کدام است؟ s/ متحرک تغییر جهت می دهد، اندازءه سرعت متوسط متحرک
5 5/ )1

6)2
5)3
4)4

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می کند، مطابق شکل روبه رو است. اگر تندی متوسط متحرک در - 106
4m باشد، بردار مکان اولیءه متحرک در SI کدام است؟ s/ « برابر 6 s بازءه »صفر تا

2 4/


i )1
2 8/



i )2
3 6/



i )3
 4


i )4
نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، به شکل روبه رو است. در کدام بازءه زمانی زیر، تندی متوسط - 107

متحرک با اندازءه سرعت متوسط آن برابر نیست؟

t2 تا t1 )2  t1 1(صفرتا

t3 4(صفرتا  t3 تا t1 )3
نمودار مکان ـ زمان متحرکی که بر روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل مقابل است. کدام مورد دربارءه حرکت متحرک - 108

t4 نادرست است؟ در بازءه زمانی صفر تا
1(متحرکیکبارتغییرجهتمیدهد.

2(درمبدأزمان،جهتحرکتمتحرکدرجهتمحورxاست.
3(جهتبردارمکانمتحرک،دوبارتغییرمیکند.

4(سرعتمتوسطمتحرکدراینبازءهزمانی،درجهتمحورxاست.
109 - t s== 8 t تا == 0 نمودار مکانـ  زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می کند، به شکل زیر است. کدام یک از عبارت های زیر در مورد این متحرک در بازءه

نادرست است؟
0است. 25/ /m s برابر 8 s 1(سرعتمتوسطمتحرکدراین

بیشترازاندازءهجابهجاییاست. 4 m 2(مسافتپیمودهشدهتوسطمتحرکدرکلحرکت
3(جهتحرکتمتحرکفقطیکبارتغییرکردهاست.

1است. 25/ /m s 4(دراینبازءهزمانی،تندیمتوسطمتحرک
متحرکی بر روی محور x در حال حرکت است. با توجه به نمودار مکانـ  زمان این متحرک، چند مورد از عبارت های زیر دربارءه حرکت - 110

این متحرک درست است؟
الف( بردار مکان متحرک، دو بار تغییر جهت داده است.

، متحرک در جهت مثبت محور x حرکت می کند. t2 ب( در بازءه زمانی صفر تا
t4 برابر صفر است. پ( سرعت متوسط متحرک در بازءه زمانی صفر تا

t4 با بزرگی سرعت متوسط در این بازءه زمانی برابر نیست.   t2 تا ت( تندی متوسط متحرک در بازءه زمانی
4)4 3)3 2)2 1)1

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل روبه رو است. اگر تندی متوسط این متحرک در - 111
x¢¢ چند متر است؟ « باشد، مقدار 6 s 2 تا s « برابر تندی متوسطش در بازءه زمانی » 2 s بازءه زمانی »صفر تا

3)1
13)2
23)3
33)4
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شکل روبه رو نمودار مکان ـ زمان متحرکی است که بر روی محور x حرکت می کند. اندازءه سرعت متوسط متحرک در بازءه - 112
2t چند برابر اندازءه سرعت متوسط آن در t ثانیءه دوم حرکت کدام است؟ زمانی صفر تا

2)2  1)1

1
3
)4  1

2
)3

t1 ثانیءه اول- 113 شکل روبه رو نمودار مکان ـ زمان یک متحرک را در مسیر مستقیم نشان می دهد. اگر اندازءه سرعت متوسط در
t2 به ترتیب کدام اند؟ t1 و 15m باشد،  s/ t2 ثانیءه اول 10m و تندی متوسط در s/

4،3)1
6،3)2

14

3
،4)3

22
3

،4)4

نمودار مکان ـ زمان دو متحرک A و B در مسیر مستقیم به صورت روبه رو است. اگر اندازءه سرعت متوسط متحرک A در 4 - 114
3 باشد، تندی متوسط متحرک B در این مدت چند متر بر ثانیه است؟ 5/ /m s ثانیءه اول حرکت، 

7 5/ )1
6 5/ )2
4 5/ )3
 3 5/ )4

متوسط - 115 تندی  اگر  است.  مقابل  شکل  مطابق  می کند،  حرکت  راست  خطی  روی  که  متحرکی  حرکت  زمان  ـ  مکان  نمودار 
14 برابر s 5 تا s 1 و بزرگی سرعت متوسط آن در بازءه زمانی 4/ /m s متحرک بین دو لحظه ای که در مبدأ مکان قرار دارد برابر

t در SI کدام است؟ s== 14 2m باشد، بردار مکان متحرک در لحظءه s/

32


i )2  25


i )1

4


i )4  11


i )3
نمودار مکانـ  زمان متحرکی که روی محور y حرکت می کند، مطابق شکل روبه رو است. سرعت متوسط متحرک از مبدأ زمان - 116

 است. تندی متوسط این متحرک از مبدأ زمان تا لحظه ای که برای 


v jav == --4 تا لحظءه اولین تغییر جهت آن، در SI به صورت 
دومین بار از مبدأ عبور می کند، چند متر بر ثانیه است؟

5)2  3)1
9)4  7)3

نمودار مکان ـ زمان متحرکی مطابق شکل زیر است. تندی متوسط در کدام یک از بازه های زمانی مشخص شده در گزینه ها بیشتر است؟- 117

)تجربی 1400(  2 s 1(صفرتا

 6 s 2(صفرتا

10 s تا 2 s )3

10 s تا 6 s )4

نمودار مکان ـ زمان متحرکی در یک مسیر مستقیم به صورت روبه رو است. تندی متوسط این متحرک در مدت 5 ثانیءه اول - 118
حرکت چند متر بر ثانیه از اندازءه سرعت متوسط آن در همین مدت بیشتر است؟

0 8/ )1
2 8/ )2
1 2/ )3
2)4

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که بر روی محور x حرکت  می کند، مطابق شکل مقابل است. تندی متوسط این متحرک در بازءه - 119
زمانی ای که بردار مکان آن در خالف جهت محور x است، چند متر بر ثانیه است؟

1(صفر
2)2
4)3
5)4
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نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، به صورت شکل مقابل داده شده است. تندی متوسط - 120
t چند متر بر ثانیه است؟ s== 13 این متحرک از لحظه ای که برای اولین بار از مبدأ مکان می گذرد تا لحظءه

15

11
)1

60

11
)2

2)3

3)4


اگه معادلة مکان - زمان متحرکی یک چندجمله ای درجة دو باشد، نمودار مکان - زمانش شکل سهمیه. با رسم این سهمی میشه اطالعات زیادی از جزئیات حرکت این 

متحرک فهمید. البته در بخش سه چنین حرکتی رو با جزئیات زیاد قراره بررسی کنیم.

x است. جهت حرکت این متحرک در چه لحظه ای برحسب - 121 t t== -- ++3 9 6
2 معادلءه مکان ـ زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می کند، در SI به صورت

ثانیه تغییر می کند؟
2 5/ )4 2)3 1 5/ )2 1)1

x است. این متحرک در کدام بازءه زمانی در جهت - 122 t t== -- ++ --4 24 35
2 معادلءه مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، در SI به صورت

مثبت محور x حرکت می کند؟
 ( , / )3 3 5s s )4 ( , / )2 3 5s s )3 ( , )0 3 s )2 ( / , / )2 5 3 5s s )1

x است. چند مورد از عبارت های زیر دربارءه حرکت - 123 t t== -- --2 5 12
2 معادلءه مکان ـ زمان حرکت متحرکی که روی محور x حرکت می کند، در SI به صورت

این متحرک درست است؟
ب( متحرک در 4 ثانیءه اول حرکت، در جهت منفی محور x حرکت می کند. الف( بردار مکان متحرک دو بار تغییر جهت می دهد. 

t بردار مکان در جهت مثبت محور x است.  s2 7== t تا لحظءه s1 1 25== / ت( از لحظءه t برابر صفر است.  s== 4 پ( تندی حرکت متحرک در لحظءه
3)4 2)3 1)2 1(صفر

124 - x است. این متحرک چند ثانیه در طرف مثبت محور x t t== -- ++ --3 15 18
2 معادلءه مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، در SI به صورت

حرکت می کند؟
3)4 2)3 1)2 1(صفر

x است. در کدام بازءه زمانی متحرک در حال نزدیک شدن - 125 t t== -- ++2
6 معادلءه مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x در حال حرکت است، در SI به صورت5

به مبدأ مکان است؟
4(ثانیءهششم 3(ثانیءهپنجم 2(ثانیءهسوم 1(ثانیءهدوم

، بیشترین فاصلءه - 126 t s2 4== t1 تا 0== x است. در بازءه زمانی t t== -- ++2
6 8 معادلءه مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، در SI به صورت

متحرک نسبت به مکان اولیه اش چند متر است؟
3)4 10)3 9)2 8)1

تست های بعدی سوژة یکسانی دارد. بیشتر موضوعشون مسافت و جابه جاییه.

x است. در کدام یک از بازه های زمانی زیر، مسافت طی شده - 127 t t== -- ++6 9 2
2 معادلءه مکانـ  زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می کند، در SI به صورت

توسط متحرک با اندازءه جابه جایی آن یکسان نیست؟
 ( / , / )1 5 2 5s s )4 ( , / )1 1 5s s )3 ( / , )0 5 1s s )2 ( , / )0 0 5 s )1

x است. مسافتی که این متحرک در بازءه زمانی صفر تا- 128 t t== -- ++ --2 12 40
2 متحرکی روی محور x حرکت می کند و معادلءه مکان ـ زمان آن در SI به صورت

)ریاضی خارج 94( t طی می کند، چند متر است؟  s== 5

26)4 24)3 15)2 10)1
x است. مسافت طی شده توسط این متحرک در 2 ثانیءه اول چند - 129 t t== ++ --2 2 معادلءه مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، در SI به صورت

متر است؟
14)4 12)3 10)2 6)1

، مسافتی که متحرک طی می کند، چند برابر - 130 t s2 2== t تا s1 0== x است. در فاصلءه زمانی t t== ++ --2 4 8
2 معادلءه مکان ـ زمان متحرکی در SI به صورت

)ریاضی خارج 98( اندازءه جابه جایی آن است؟ 
2)4 1 6/ )3 1 5/ )2 1)1

x است. مسافت طی شده توسط متحرک بین دو لحظه ای - 131 t t== -- ++2 16 24
2 معادلءه مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، در SI به صورت

که جهت بردار مکان آن تغییر می کند، چند متر است؟
24)4 16)3 12)2 8)1
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x است. تندی متوسط متحرک در 2 ثانیءه اول چند متر بر - 132 t t== -- ++4 4 1
2 متحرکی روی محور x حرکت می کند و معادلءه مکان ـ زمان آن در SI به صورت

ثانیه است؟
8)4 5)3 4)2 2 5/ )1

برای این که مفهوم سرعت لحظه ای و تندی لحظه ای رو دقیق یاد بگیرید و تفاوت اونا رو بدونید، برید سراغ درس نامة این درس!

)برگرفته از کتاب درسی(- 133 چند مورد از عبارت های زیر همواره درست است؟ 
الف( تندی سنج خودرو، سرعت لحظه ای خودرو را نشان می دهد. 

ب( بردار سرعت لحظه ای همواره بر مسیر حرکت مماس است. 
پ( در هر لحظه، تندی متحرکی که بر مسیر مستقیم حرکت نمی کند، با اندازءه سرعت آن برابر است. 

ت( در هر بازءه زمانی، تندی متوسط متحرکی که بر مسیر مستقیم حرکت می کند با اندازءه سرعت متوسط آن برابر است.
4)4 3)3 2)2 1)1

مسیر حرکت دو متحرک A و B در یک بازءه زمانی به شکل مقابل است. در این بازءه زمانی، ............... متحرک ............... - 134
الزاماً در حال تغییر است.

B،2(تندی  A،1(تندی
B،4(سرعت  A،3(سرعت

54 را نشان - 135 km h/ مسیر حرکت خودرویی به شکل زیر از دو نیم دایرءه مشابه تشکیل شده است. در طی این مسیر تندی سنج خودرو همواره مقدار ثابت
می دهد. در کدام دو نقطه سرعت خودرو یکسان نیست؟

GوC)1
HوB)2
FوD)3
IوE)4

)ق.م(- 136 60 در مسیر مستقیم طی کرده است. کدام یک از جمله های زیر الزاماً درست است؟  km h/ اتومبیلی فاصلءه بین دو شهر را با تندی متوسط
حرکتکردهاست. 60 km h/ 2(اتومبیلتماممسیرراباتندی 1(اتومبیلدربینراهتوقفنکردهاست.

بودهاست. 60 km h/ 4(تندیاتومبیلحداقلدریکلحظه بیشترنیست. 60 km 3(فاصلءهدوشهراز
متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، در یک بازءه زمانی معین در حال نزدیک شدن به مبدأ مکان است. کدام یک از عبارت های زیر دربارءه حرکت - 137

متحرک در این بازءه زمانی الزاماً درست است؟
1(بردارمکانمتحرکدرجهتمحورxوبردارسرعتآندرخالفجهتمحورxاست.
2(بردارمکانمتحرکدرخالفجهتمحورxوبردارسرعتآندرجهتمحورxاست.

3(بردارهایمکانوسرعتمتحرک،همجهتهستند.
4(بردارهایمکانوسرعتمتحرک،درخالفجهتیکدیگرند.

138 - ، t2 لحظءه در  خودرو  سرعت  اگر  است.   t1 لحظءه در  آن  تندی  از  کم تر   9 km h/ ، t2 لحظءه در  می کند  حرکت   x محور  روی  بر  که  خودرویی  تندی 
t2 کدام یک از موارد زیر می تواند باشد؟ t1 تا v باشد، بردار تغییرات سرعت این متحرک برحسب کیلومتر بر ساعت در بازءه km h2 36== -- /

9


i ت(  --9


i پ(  81


i ب(  --81


i الف(
4()الف(و)ت( 3()پ(و)ت( 2()ب(و)پ( 1()الف(و)ب(

معادلة سرعت - زمان، سرعت متحرک رو تو هر لحظه مشخص می کنه!

v است. تندی متحرک در انتهای 3 ثانیءه دوم از - 139 t t== -- ++ ++3 2
4 5 معادلءه  سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محورx  حرکت می کند، در SI به صورت

تندی آن در ابتدای همین بازءه زمانی، چند متر بر ثانیه بیشتر است؟
87)4 53)3 63)2 14)1

v است. کدام مورد دربارءه این متحرک درست است؟- 140 t== --5 2 معادلءه سرعت ـ زمان متحرکی که بر روی محورx  حرکت می کند، در SI به صورت
1(پیوستهدرجهتمحورxحرکتمیکندوتغییرجهتنمیدهد.

ازحرکتدرجهتمنفیمحورxبهحرکتدرجهتمثبتمحورxتغییرجهتمیدهد. t s=0 4/ 2(درلحظءه

ازحرکتدرجهتمثبتمحورxبهحرکتدرجهتمنفیمحورxتغییرجهتمیدهد. t s=0 4/ 3(درلحظءه
4(پیوستهدرخالفجهتمحورxحرکتمیکندوتغییرجهتنمیدهد.



فیزیک3تجربیدوازدهم 22

متحرکی ابتدا در حال حرکت در جهت محور x بوده، سپس تغییر جهت داده و در خالف جهت محور x به حرکتش ادامه می دهد. معادلءه سرعت ـ زمان این - 141
متحرک در SI به کدام صورت می تواند باشد؟

v t= - -5 12 5/ )4 v t= - +7 3 5/ )3 v t= +3 4 5/ )2 v t= -2 5 )1
یا - 142 این متحرک در چه لحظه  v است. جهت حرکت  t t== -- ++2

4 به صورت3  SI بر مسیر مستقیم حرکت می کند، در  معادلءه سرعت ـ زمان متحرکی که 
لحظه هایی برحسب ثانیه تغییر می کند؟

4(جهتحرکتمتحرکتغییرنمیکند. 3(2،1و3 2(1و3 2)1
v است. جهت حرکت این متحرک چند مرتبه تغییر می کند؟- 143 t t t== -- ++3 2

4 4 معادلءه سرعتـ  زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند در SI به صورت
4(جهتحرکتاینمتحرکتغییرنمیکند. 3)3 2)2 1)1

زیر حرکت جسم - 144 زمانی  بازه های  از  کدام یک  در  است.   v t== -- ++2 7 به صورت  SI در  بر مسیر مستقیم حرکت می کند  که  متحرکی  زمان  ـ  معادلءه سرعت 
کُندشونده است؟

4(ثانیءهچهارم 5 5/ s تا 4 5/ s )3 2(3ثانیءهدوم 2 5/ s 1تا 5/ s )1
v است. در کدام یک از لحظه های زیر برحسب ثانیه، - 145 t== --4 5 معادلءه سرعت ـ زمان متحرکی که در یک مسیر مستقیم حرکت می کند، در SI به صورت

2m است؟ s/ تندی متحرک برابر
3 25/ )4 2 75/ )3 2)2 0 75/ )1

t تندی متحرک - 146 s== 5 t و s== 2 v است. اگر در دو لحظءه At B== ++ معادلءه سرعت ـ زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می کند، در SI به صورت
t چند متر بر ثانیه است؟ s== 7 3m باشد، اندازءه سرعت متحرک در لحظءه s/ برابر

-2 )4 2)3 -7 )2 7)1
v است. در کدام یک از لحظه های زیر - 147 t2 6== -- -- v و t1 2 3== -- معادلءه سرعت ـ زمان دو متحرک که در راستای محور x حرکت می کنند، در SI به صورت

برحسب ثانیه، تندی دو متحرک برابر است؟
9)4 6)3 3)2 1)1

اگه نمودار مکان - زمان رو با شیب خط مماس بهمون بدن، ما می تونیم سرعت و تندی لحظه ای متحرک رو حساب کنیم.

t1 تندی این - 148 نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می کند به شکل مقابل است. در بازءه زمانی صفر تا
)برگرفته از کتاب درسی( متحرک چگونه تغییر می کند؟ 

1(کاهشمییابد.
2(افزایشمییابد.

3(ابتداکاهشوسپسافزایشمییابد.
4(ابتداافزایشوسپسکاهشمییابد.

d2 در دو لحظءه- 149 d1 و نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می کند به شکل مقابل است. خط های
v2 و اندازءه سرعت متوسط  v1 و t2 به ترتیب t1 و t2 بر منحنی مماس هستند. اگر اندازءه سرعت متحرک در لحظه های t1 و

)برگرفته از کتاب درسی( vav باشد، کدام درست است؟  t2 برابر t1 تا متحرک در بازءه زمانی
v v vav < <

2 1 )1
v v vav1 2
< < )2

v v vav2 1
< < )3

v v vav1 2
< < )4

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می کند به شکل روبه رو است. در این حرکت، به ترتیب از راست - 150
به چپ، تندی متحرک چند بار صفر شده است و متحرک چند بار تغییر جهت داده است؟

3،4)2  4،4)1

3،3)4  4،3)3

نمودار مکان ـ زمان حرکت متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به صورت روبه رو است. در بازءه زمانی که جهت - 151
بردار مکان متحرک در خالف جهت محور x است، تندی متحرک چگونه تغییر می کند؟

1(پیوستهکاهشمییابد.
2(ابتداکاهشوسپسافزایشمییابد.

3(پیوستهافزایشمییابد.
4(ابتداافزایشوسپسکاهشمییابد.
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152 - t s== 4 نمودار مکانـ  زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می کند، به شکل روبه رو است. سرعت متحرک در لحظءه
)برگرفته از کتاب درسی( t بر منحنی مماس است.(   s== 4 برحسب متر بر ثانیه کدام است؟ )خط چین رسم شده در لحظءه

1 5/


i )1
-1 5/



i )2
2


i )3

-2


i )4
شکل مقابل، نمودار مکان ـ زمان متحرکی است که در مسیر مستقیم حرکت کرده است. بیشینءه سرعت آن چند - 153

)تجربی خارج 95( متر بر ثانیه است؟  
3)1
5)2
7)3
9)4

t است؟- 154 s== 10 t چند برابر تندی آن در لحظءه s== 5 نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند به شکل زیر است. تندی متحرک در لحظءه
8

5
)1

5

8
)2

12

5
)3

 5
12

)4

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که بر مسیر مستقیم حرکت می کند، به شکل روبه رو است. تندی این متحرک در - 155
، از تندی متوسط آن در 20 ثانیءه اول، ............... متر بر ثانیه ............... است. )خط چین رسم شده در لحظءه t s== 20 لحظءه

t بر منحنی مماس است.( s== 20

0،بیشتر 8/ )2  0،کمتر 8/ )1

1،بیشتر 2/ )4  1،کمتر 2/ )3

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند مطابق شکل روبه رو است. اگر تندی این متحرک در - 156
t¢¢ برابر چند ثانیه است؟ )خط مماس بر منحنی در  t¢¢ ثانیءه اول حرکتش باشد، t برابر تندی متوسط آن در s== 1 لحظءه

t رسم شده است.( s== 1 لحظءه
4)1
5)2
6)3
7)4
t برابر تندی متوسط در بازءه- 157 s== 12 نمودار مکان ـ زمان متحرکی مطابق شکل مقابل است. اگر تندی در لحظءه

2 ثانیءه هفتم است؟ )خط d مماس بر  2 ثانیءه اول چند برابر سرعت متوسط t باشد، سرعت متوسط s2 14== t تا s1 2==

)تجربی خارج 1400( t است.(  s== 12 نمودار در لحظءه

 1
2
)2   1

3
)1

 2
3
)4   3

5
)3

با چند تست مفهومی، این درس رو تموم می کنیم.

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند به شکل مقابل است. چه تعداد از عبارت های - 158
زیر دربارءه حرکت این متحرک درست است؟

الف( حرکت متحرک در بازءه زمانی صفر تا t ابتدا تندشونده و سپس کُندشونده است.
ب( در لحظءه t بردار سرعت متحرک در خالف جهت بردار مکان آن است. 

پ( سرعت متحرک در لحظءه عبور از مبدأ مکان با سرعت متوسط آن در بازءه صفر تا T هم جهت است. 
ت( سرعت متحرک در بازءه زمانی صفر تا t پیوسته در جهت محور x و بعد از آن در خالف جهت محور x است. 

1)4 2)3 3)2 4)1
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نمودار مکان ـ زمان دو متحرک A و B که در راستای محور x حرکت می کنند به شکل مقابل است. کدام مورد دربارءه حرکت - 159
این دو متحرک نادرست است؟

1(متحرکAباسرعتثابتدرجهتمحورxدرحالحرکتاست.
2(بردارمکانمتحرکBابتدادرخالفجهتمحورxوسپسدرجهتمحورxاست.

3(دربازهایکهمتحرکBدرخالفجهتمحورxحرکتمیکند،بردارمکانمتحرکAدرخالفجهتمحوراست.
4(سرعتمتحرکBدرلحظهایکهبرایدومینباربهمتحرکAمیرسد،ازسرعتمتحرکAدرمبدأزمانبیشتراست.

نمودار مکان ـ زمان دو اتومبیل A و B که در یک خیابان مستقیم با هم مسابقه می دهند، به شکل مقابل است. دربارءه حرکت - 160
این دو متحرک، کدام درست است؟

1(درلحظهایکهدومتحرکپسازشروعحرکتبههممیرسند،سرعتمتحرکAبیشتراست.
،سرعتمتوسطمتحرکAبیشترازسرعتمتوسطمتحرکBاست. t1 2(دربازءهزمانیصفرتا

،دریکلحظءهمعینسرعتدومتحرکیکساناست. t1 3(دربازءهزمانیصفرتا
کمتراست. t1 ،ازتندیمتحرکAدرلحظءه t2 تا t1دربازءهزمانیB4(تندیمتوسطمتحرک

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، یک سهمی به شکل مقابل است. در طی بازءه زمانی از صفر تا- 161
، اندازءه سرعت لحظه ای متحرک ............... از اندازءه سرعت متوسط آن در این بازه است. t1

1(هموارهکمتر
2(هموارهبیشتر

3(ابتداکمتروسپسبیشتر
4(ابتدابیشتروسپسکمتر

نمودار سرعت - زمان، دومین و مهم ترین نموداریه که بررسیش می کنیم.

نمودار سرعت زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند به شکل مقابل است. این متحرک در لحظءه ............... تغییر - 162
t2 در ............... محور x حرکت می کند.  t1 تا جهت می دهد و در بازءه زمانی

،جهت t1 )1

،خالفجهت t1 )2

،جهت t2 )3

،خالفجهت t2 )4

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل مقابل است. در بازءه زمانی صفر تا T متحرک - 163
الزاماً در ............... منفی محور x حرکت می کند و تندی آن در حال ............... است. 

1(قسمت،کاهش
2(قسمت،افزایش
3(جهت،کاهش
4(جهت،افزایش

)تجربی 90(- 164 کدام نمودار، مربوط به متحرکی است که در بازءه زمانی نشان داده شده، حرکت آن پیوسته تندشونده است؟ 

)4  )3  )2  )1

، حرکت - 165 t2 t1 و نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل روبه رو است. در بازءه زمانی بین
)تجربی 86( متحرک ............... شونده و در ............... محور x است.  

1(کند،جهت
2(تند،جهت

3(کند،خالفجهت
4(تند،خالفجهت
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نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل زیر است. چه تعداد از عبارت های زیر دربارءه این متحرک درست است؟- 166
t2 پیوسته کندشونده است.   الف( حرکت متحرک در بازءه زمانی صفر تا

t3 تغییر می کند.  t1 و ب( جهت حرکت متحرک دو مرتبه و در لحظه های
پ( در مبدأ زمان سرعت متحرک در خالف جهت محور x است. 

t2 تا T مسافت طی شده توسط متحرک با اندازءه جابه جایی آن برابر است.   ت( در بازءه زمانی
4(صفر 1)3 2)2 3)1

بعضی وقت ها الزمه از یک تناسب استفاده کنیم تا نقطة مجهول روی نمودار مشخص بشه.

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند به صورت شکل روبه رو است. جهت حرکت متحرک در - 167
ابتدای ثانیءه ............... تغییر می کند و حرکت متحرک در ثانیءه ............... تندشونده است.

1(پنجم،پنجم
2(پنجم،ششم
3(ششم،پنجم
4(ششم،ششم

متحرکی روی محور x حرکت می کند و نمودار سرعت ـ زمان آن مطابق شکل روبه رو است. متحرک در 14 ثانیءه اول، چند - 168
)ریاضی 89( ثانیه در سوی مخالف محور x حرکت کرده است؟  

4)1
6)2
8)3

12)4
169 - ، t s== 8 t تا == 0 نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که بر روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل مقابل است. در بازءه زمانی

چند ثانیه حرکت متحرک تندشونده است؟ 
7)1
6)2
5)3
2)4

نمودار سرعت - زمان اون قدر کارش درسته که اندازة جابه جایی و مسافت طی شده توسط متحرک تو یه بازة زمانی رو هم می ده. کتاب درسی، کمی جلوتر به این موضوع 

پرداخته. اما ما فکر می کنیم بهتره این موضوع رو این جا یاد بگیرید.

170 - ، t s== 7 نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل روبه رو است. در بازءه زمانی صفر تا
به ترتیب مسافت طی شده توسط متحرک و جابه جایی آن، برحسب متر کدام اند؟

-15


i ،15)1
-33


i ،15)2
-15



i ،33)3
-33


i ،33)4
171 - ، 9 s تا بازءه زمانی صفر  روبه رو است. در  به شکل  x حرکت می کند،  راستای محور  نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در 

مسافت طی شده توسط متحرک و جابه جایی آن در SI به ترتیب کدام است؟
-15


i ،15)1
-9


i ،15)2
-15


i ،21)3
-9


i ،21)4
نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند به شکل روبه رو است. جابه جایی متحرک در بازءه زمانی- 172

t برحسب متر کدام است؟ s2 8== t تا s1 2==

2 5/


i )1
-2 5/



i )2
17 5/



i )3
-17 5/



i )4
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نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل مقابل است. اگر بردار مکان متحرک در - 173
t برحسب متر کدام است؟ s== 8 5-- باشد، بردار مکان متحرک در لحظءه



i مبدأ زمان در SI به صورت
20


i )1
-20


i )2
15


i )3
 -25



i )4
شکل روبه رو، نمودار سرعت ـ زمان متحرکی است که روی محور x حرکت می کند. مسافتی که متحرک در 5 ثانیءه اول - 174

)ریاضی خارج 98( پیموده است، چند متر است؟ 
10)1
21)2
25)3
29)4

نمودار سرعتـ  زمان متحرکی که بر مسیری مستقیم حرکت می کند، به صورت شکل روبه رو است. مسافت پیموده شده - 175
)ریاضی 98( 20 چند متر است؟  s 0 تا s توسط این متحرک در بازءه زمانی

160)1
176)2
180)3
192)4

t در چند - 176 s== 10 نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل است. متحرک در لحظءه
x قرار دارد و xهای مثبت در سمت راست مبدأ مختصات واقع اند.(  m== ++2 t در == 0 متری مبدأ قرار دارد؟ )متحرک در لحظءه
)ق. م( 1(27متریسمتراستمبدأ

2(23متریسمتچپمبدأ
3(25متریسمتچپمبدأ

4(67متریسمتراستمبدأ 
t مکان - 177 s1 2== نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل مقابل است. اگر در لحظءه

)ریاضی خارج 99( t در SI کدام است؟  s2 15==  باشد، مکان متحرک در لحظءه


x i1 6== -- متحرک در SI به صورت
93


i )1
96


i )2
105


i )3
118


i )4
178 - t == 0 نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، مطابق شکل روبه رو است. اگر در لحظءه

متحرک در مبدأ مکان باشد، در چه لحظه ای برحسب ثانیه، متحرک دوباره از مبدأ مکان عبور می کند؟
20)1
25)2
18)3
 30)4

شکل مقابل نمودار سرعت ـ زمان متحرکی را نشان می دهد که روی محور y در حال حرکت است. اگر جابه جایی این - 179
متحرک در 5 ثانیءه اول برابر صفر باشد، مسافت طی شده توسط این متحرک در این مدت چند متر است؟

7 2/ )1
14 4/ )2
16 8/ )3
33 6/ )4

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل روبه رو است. اگر جهت حرکت متحرک - 180
x تغییر کرده باشد، بردار مکان اولیءه آن برحسب متر کدام است؟  m== 10 در مکان

30


i )1
-30


i )2
40


i )3
-20



i )4
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نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند به شکل روبه رو است. اگر متحرک در مبدأ زمان - 181
در مبدأ مکان باشد، بیشترین فاصلءه متحرک از مبدأ چند متر است؟

21)1
27)2
33)3
39)4

شکل روبه رو نمودارهای سرعت ـ زمان دو متحرک A و B است که بر روی محور x حرکت می کنند، اگر دو متحرک در - 182
t0 در یک مکان باشند، فاصلءه دو متحرک از یکدیگر در لحظه ای که سرعت آن ها برابر می شود، چند متر است؟  0= لحظءه

12)1
20)2
24)3
40)4

هر جا صحبت از مسافت و جابه جایی باشه، پای تندی متوسط و سرعت متوسط هم وسطه.

20 چند متر بر - 183 s نمودار سرعت ـ زمان متحرکی در مسیر مستقیم به شکل روبه رو است. سرعت متوسط آن در مدت
)ق.م( ثانیه است؟  

0 5/ )1
2 5/ )2
10)3
 15)4

8 برابر چند - 184 s شکل مقابل نمودار سرعت ـ زمان یک متحرک در مسیر مستقیم است. تندی متوسط متحرک در این
متر بر ثانیه است؟

6 25/ )1
5)2

50)3
-5 )4

185 - ( , )0 8 s نمودار سرعت ـ زمان جسمی که در مسیر مستقیم حرکت می کند، مطابق شکل مقابل است. در بازءه زمانی
)تجربی 85 - با تغییر( تندی متوسط متحرک از اندازءه سرعت متوسط آن چند متر بر ثانیه بیشتر است؟  

2)1
3)2
4)3
 5)4

چند تست بعدی با یه نکتة کوچیک که توی درس نامه گفتیم خیلی سریع و راحت حل می شن.

، بزرگی سرعت متوسط این متحرک کدام است؟- 186 5 ¢¢t نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که بر مسیر مستقیم حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. در بازءه زمانی صفر تا
2

5

¢v )1

3

5

¢v )2

¢v )3

 ¢v
2 )4

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در مسیری مستقیم در حرکت است، به صورت شکل روبه رو است. اگر سرعت متوسط - 187
)تجربی 98( 10m باشد، بیشینءه سرعت متحرک در ضمن حرکت، چند متر بر ثانیه است؟  s/ 25 برابر s متحرک در این

20)1
25)2
40)3
50)4
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x حرکت می کند. تندی متوسط متحرک در مدتی - 188 شکل مقابل، نمودار سرعت ـ زمان متحرکی است که روی محور
)ریاضی 1400( که در خالف جهت محور حرکت می کند، چند متر بر ثانیه است؟ 

1(صفر
 6 )2
 8 )3
9 )4

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به صورت شکل روبه رو است. اندازءه سرعت - 189
متوسط متحرک بین دو لحظه ای که جهت حرکت آن تغییر می کند، چند متر بر ثانیه است؟

1)1
2)2
4)3
6)4

سه تست بعدی تکمیل کنندة موضوع هستند.

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل روبه رو است. بزرگی سرعت متوسط - 190
متحرک در مدتی که در سوی منفی محور x جابه جا می شود، ............... متر بر ثانیه ............... از تندی متوسط متحرک در 

) است. , )10 30s s بازءه زمانی
0،کمتر 75/ )2  0،بیشتر 75/ )1
،کمتر 3 75/ )4  ،بیشتر 3 75/ )3

t به ترتیب - 191 s== 7 t تا == 0 و سرعت متوسط متحرک در بازءه زمانی v1 نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که بر روی خط راست حرکت می کند، به شکل زیر است.
از راست به چپ چند متر بر ثانیه هستند؟

2،14)1
56،8)2
56،2)3
8،14)4

12 به شکل زیر است. اگر تندی متوسط متحرک در این بازءه - 192 s نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، در بازءه زمانی صفر تا
5m باشد، جابه جایی متحرک در بازه ای که به طور کندشونده حرکت می کند، برحسب متر کدام است؟ s/ زمانی برابر

12


i )1
-12


i )2
24


i )3

-24


i )4
این مبحث رو با دو تا تست مفهومی می بندیم.

نمودار سرعت ـ زمان دو متحرک A و B که روی محور x حرکت می کنند، مطابق شکل مقابل است. اگر بزرگی - 193
vav باشد، کدام رابطه درست است؟ B, vav و A, ، به ترتیب t2 t1 و سرعت متوسط آن ها بین دو لحظءه

v vav B av A, ,= )1

v vav B av A, ,< )2

v vav B av A, ,£ )3

v vav B av A, ,> )4

شکل روبه رو نمودار سرعت ـ زمان دو متحرک A و B را که روی خط راست حرکت می کنند، نشان می دهد. کدام - 194
t2 درست است؟ مورد دربارءه تندی متوسط متحرک های A و B در بازءه زمانی صفر تا

s sav A av B, ,> )1

s sav B av A, ,> )2

s sav A av B, ,= =0 )3

s sav A av B, ,= ¹0 )4
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اگر مفهوم شتاب متوسط را دقیق و کامل یاد بگیرید، در ادامة فصل کار ساده تری خواهید داشت. درس نامه به شما کمک می کند!

90 می رسد. اندازءه شتاب متوسط خودرو در این مدت چند متر بر مربع - 195 km h/ 5 تندی آن به s خودرویی روی خط راست شروع به حرکت کرده و پس از
ثانیه است؟

2 5/ )4 5)3 9)2 18)1
 باشد، شتاب متوسط در این فاصلءه زمانی کدام است؟ )کمیت ها در - 196



v j2 16== --  و


v j1 4== t به ترتیب s2 4== t1 و 0== اگر سرعت متحرکی در لحظءه
)تجربی 95 - با تغییر( SI هستند.( 

5


j )4 -5


j )3 3


j )2 -3


j )1

t3 نشان می دهد. شتاب متوسط این شخص در بازه های زمانی- 197 t و t2 1, شکل زیر وضعیت حرکت شخصی را که همواره رو به جلو حرکت می کند، در لحظه های
)برگرفته از کتاب درسی( ) به ترتیب از راست به چپ در SI کدام است؟  , )6 8s s ) و , )2 8s s

-0 5/


i 1(صفر،
 

i i,0 5/ )2

0 5/


i 3(صفر،

- -
 

i i, 0 5/ )4

v است. شتاب متوسط آن در 2 ثانیءه دوم چند متر - 198 t t== -- --2 4 2
2 متحرکی در مسیر مستقیم حرکت می کند و معادلءه سرعت ـ زمان آن در SI، به صورت

)تجربی خارج 98( بر مربع ثانیه است؟ 
8)4 6)3 4)2 2)1

199 - SI در ( , / )0 0 2 s 8m در خالف جهت محور x در حال حرکت است. اگر بردار شتاب متوسط این متحرک در بازءه s/ t با تندی s== 0 2/ متحرکی در لحظءه
24 باشد، بردار سرعت اولیءه آن برحسب متر بر ثانیه کدام است؟



i برابر

3 2/


i )4 12 8/


i )3 -3 2/


i )2 -12 8/


i )1
t تا- 200 s2 10== 4-- و در بازءه زمانی



i SI برابر t در s2 10== t تا s1 5== x در حال حرکت است. بردار شتاب متوسط آن در بازءه زمانی متحرکی روی محور
)تجربی 1400( ، کدام است؟  SI t در s3 12== t تا s1 5== 2 است. بردار شتاب متوسط آن در بازءه زمانی



i t برابر s3 12==

 8


i )4  4


i )3  -16
7



i )2  - 2
7



i )1

تا- 201  t s1 0== زمانی بازءه  در  و   --2


i برابر  SI در  t s2 10== تا  t s1 0== زمانی بازءه  در  آن  متوسط  شتاب  بردار  است.  حال حرکت  در   x محور روی  متحرکی 

)تجربی خارج 1400( ، کدام است؟  SI t در s3 15== t تا s2 10== 2 است. بردار شتاب متوسط آن در بازءه زمانی
3



i t برابر s3 15==

 4
3



i )4  6


i )3  4


i )2  2


i )1

ثانیءه اول حرکت برابر صفر باشد، سرعت متحرک در - 202 ¢¢t v است. اگر شتاب متوسط متحرک در t t== -- ++2
5 6 معادلءه سرعت ـ زمان متحرکی در SI به صورت

t¢¢ بر حسب متر بر ثانیه کدام است؟  لحظءه

 6


i )4  5


i )3  -5


i )2  -6


i )1
v است. در بازه ای که متحرک در جهت محور x  حرکت - 203 t== --32 2

2 معادلءه سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، در SI به صورت
می کند، شتاب متوسط آن برحسب متر بر مربع ثانیه کدام است؟

-8


i )4 8


i )3 -4


i )2 4


i )1
حل سه تست بعدی خیال ما و شما رو بابت درک مفهوم شتاب متوسط راحت می کنه.

4 طی کند، اندازءه شتاب متوسط - 204 s 8m در حال حرکت است. اگر این متحرک نصف محیط دایره را در مدت s/ متحرکی روی محیط دایره ای با تندی ثابت
آن در این مدت چند متر بر مربع ثانیه است؟

4(صفر 8)3 4)2 2)1
)برگرفته از کتاب درسی(- 205 شکل زیر مسیر حرکت یک جسم را که با تندی ثابت حرکت می کند، نشان می دهد. کدام مورد دربارءه این حرکت درست است؟ 

1(دربعضیازبازههایزمانیشتابمتوسطجسمصفراست.
2(شتابجسمثابتاست.

3(شتابمتوسطجسمدربازههایزمانیمساوییکساناست.
4(شتابجسمصفراست.
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206 -، t1 لحظه های در  اگر  می دهد.  نشان  می کند،  حرکت  ثابت  تندی  با  که  را  جسم  یک  حرکت  مسیر  روبه رو  شکل 
t4 مسیر حرکت بر یکی از محورهای مختصات مماس باشد، در کدام بازءه زمانی شتاب متوسط جسم صفر است؟ t3 و ، t2

( , )t t
1 3

)1
( , )t t
2 3 )2

( , )t t
2 4

)3

4(گزینههای)1(و)3(هردودرستاند.

این نمودار سرعت - زمان ول کن ماجرا نیست و برای محاسبة شتاب متوسط هم دوست داره به ما کمک کنه.

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می کند، به شکل مقابل است. اندازءه شتاب متوسط متحرک - 207
در کدام بازءه زمانی بزرگ تر است؟

( , )0
1
t )1

( , )0
2
t )2

( , )0
3
t )3

 ( , )0
4
t )4

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل مقابل است. در کدام بازءه زمانی شتاب - 208
متوسط متحرک در خالف جهت محور x است؟

( , )0
1
t )1

( , )t t
1 3 )2
( , )t t
2 4 )3

 ( , )0
4
t )4

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که بر روی خط راست حرکت می کند، به شکل روبه رو است. با توجه به این نمودار، اندازءه - 209
)برگرفته از کتاب درسی( شتاب متوسط در 4 ثانیءه دوم برابر با اندازءه شتاب متوسط در کدام بازءه زمانی نیست؟ 

8 s تا 2 s 1(بازءه
2(2ثانیءهدوم
3(3ثانیءهاول

 8 s 4(بازءهصفرتا

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، مطابق شکل زیر یک تابع سینوسی است. بزرگی شتاب متوسط در کدام یک از بازه های - 210
)ریاضی 92( زمانی نشان داده شده در شکل، برابر نیست؟ 

 ( )3

4 2

T TIU و ( )T T
2 4

IU )1

( )T IU 0 و ( )3

4 4

T TIU )2

( )T TIU 2 و ( )T
2

0IU )3

( )3

4 4

T TIU و ( )T
2

0IU )4

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل مقابل است. شتاب متوسط متحرک در بازءه - 211
)تجربی خارج 93( t چند متر بر مربع ثانیه است؟  s== 15 t تا == 0 زمانی

0 4/ )1
0 6/ )2
0 8/ )3
1)4
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212 - 2 2m s/ t1 برابر با شتاب متوسط متحرکی که نمودار سرعت ـ زمان آن به صورت شکل روبه رو است، در بازءه صفر تا
است. سرعت متوسط این متحرک در این بازه چند متر بر ثانیه است؟

4)1
6)2

12)3
24)4

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که بر مسیر مستقیم حرکت می کند، مطابق شکل مقابل است. اندازءه شتاب متوسط در - 213
بازءه زمانی که متحرک در خالف جهت محور x حرکت می کند، چند برابر اندازءه شتاب متوسط متحرک در بازءه زمانی است که 

حرکت متحرک تندشونده است؟
2

3
)2  5

3
)1

9)4  5

6
)3



باز هم نمودار سرعت - زمان! ولی این  دفعه می خوایم شتاب لحظه ای و نوع حرکت متحرک رو با این نمودار تشخیص بدیم.

سهمی شکل مقابل، نمودار سرعت ـ زمان متحرکی است که در مسیر مستقیم حرکت می کند. حرکت آن در فاصلءه - 214
)ریاضی 87( زمانی نشان  داده  شده در شکل چگونه است؟ 

2(تندشوندهباشتابثابت  1(کندشوندهباشتابثابت
4(تندشوندهباشتابمتغیر  3(کندشوندهباشتابمتغیر

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل روبه رو است. در چه فاصلءه زمانی، بردار - 215
)ق. م( شتاب متحرک در جهت مثبت محور x است؟ 

t4 تا t3 )1

t2 2(صفرتا

t4 تا t2 )3

 t3 تا t2 )4

t2 اندازءه - 216 t1 تا نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل مقابل است. در بازءه زمانی
شتاب متحرک چگونه تغییر می کند؟

1(پیوستهکاهشمییابد.
2(پیوستهافزایشمییابد.

3(ابتداافزایشوسپسکاهشمییابد.
4(ابتداکاهشوسپسافزایشمییابد.

)تجربی 1400(- 217 x حرکت می کند، مطابق شکل زیر قسمتی از یک سهمی است، کدام مورد درست است؟  نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور

تندیدرحالکاهشاست. t1 1(دربازءهصفرتا

برابراست. t2 2(بزرگیشتابدرلحظءهصفرو

است. x شتابخالفجهتمحور t2 3(دربازءهصفرتا

است. t2 بیشترازبزرگیشتابمتوسطدربازءهصفرتا t2 تا t1 4(بزرگیشتابمتوسطدربازءه

)تجربی خارج 1400(- 218 x حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. کدام موارد زیر درست است؟  نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور

t1 تغییر کرده است. الف( جهت سرعت و شتاب در لحظءه

x است. t2 حرکت در جهت محور t1 تا ب( در بازءه زمانی

t1 تندی در حال کاهش است. پ( در بازءه زمانی صفر تا

x است.  t2 خالف جهت محور ت( بردار شتاب در بازءه زمانی صفر تا
2(پ  1(ب

4(بوت  3(الفوت
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219 - t s== 10 نمودار سرعتـ  زمان متحرکی که بر روی خط راست حرکت می کند، به شکل روبه رو است. شتاب متحرک در لحظءه
t خط چین مماس بر نمودار رسم شده است.( s== 10 t و s== 2 t است؟ )در لحظه های s== 2 چند برابر شتاب متحرک در لحظءه

2

3
)1

3

2
)2

1

2
)3

2)4
نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل است. بزرگی شتاب متوسط متحرک در - 220

)تجربی 89( 3 چند متر بر مربع ثانیه است؟  6s t s££ ££ بازءه زمانی
1)1
3)2
4)3
5)4
نمودار سرعت ـ زمان خودرویی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل مقابل است. اندازءه شتاب خودرو در - 221

)برگرفته از کتاب درسی( t است؟  s2 12== t چند برابر اندازءه شتاب آن در لحظءه s1 8== لحظءه

2)2  1

2
)1

 9
4
)4  4

9
)3

نمودار سرعت ـ زمان دو متحرک A و B به صورت شکل روبه رو است. اگر اندازءه شتاب متوسط متحرک A، در بازءه - 222

 کدام است؟
t
t
2

1

t2 باشد، نسبت t1 تا ، 2 برابر اندازءه شتاب متوسط متحرک B در بازءه t1 صفر تا

4

3
)2  2

3
)1

 3
4
)4  3

2
)3

شکل روبه رو نمودار سرعت ـ زمان متحرکی است که روی محور y حرکت می کند. اگر اندازءه شتاب متوسط متحرک در - 223
t باشد، سرعت اولیءه این متحرک در SI کدام است؟ s== 8 2 ثانیءه دوم، نصف اندازءه شتاب این متحرک در لحظءه

2


j )1
4


j )2
8


j )3
 32


j )4
t چند برابر اندازءه شتاب - 224 s== 6 نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی خطی راست حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. اندازءه شتاب متحرک در لحظءه

t رسم شده است.(  s== 6 متوسط آن در 6 ثانیءه ابتدایی حرکت است؟ )مماس بر نمودار در لحظءه
1

3
)1

2

3
)2

3)3

 3
2
)4

تعیین شتاب لحظه ای و محاسبة شتاب متوسط در نمودار مکان - زمان تست های جالب و قشنگی داره.

مقابل است. شتاب متوسط - 225 به صورت شکل  x حرکت می کند،  امتداد محور  زمان متحرکی که در  نمودار مکان ـ 
متحرک در 5 ثانیءه اول حرکت چند متر بر مربع ثانیه است؟

4)1
8)2
16)3
4(صفر
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نمودار مکان ـ زمان متحرکی یک سهمی مطابق شکل است. کدام گزینه دربارءه این حرکت نادرست است؟- 226
شتابحرکتصفراست. t2 1(درلحظءه

حرکتکندشوندهاست. t2 2(دربازءهصفرتا
شتابمتوسطحرکتدرجهتمثبتاست. t2 3(دربازءهصفرتا

شتابحرکتمثبتاست. t1 4(درلحظءه

t2 به ترتیب از راست به چپ، شتاب - 227 t1 تا نمودار مکانـ  زمان دو متحرک A و B به صورت شکل روبه رو است. در بازءه زمانی
متوسط متحرک A در جهت ............... و شتاب متوسط متحرک B در جهت ............... است.

1(مثبت،مثبت
2(مثبت،منفی
3(منفی،مثبت
4(صفر،صفر

x یک متحرک را که در امتداد محور x )به صورت سینوسی( حرکت می کند، نشان می دهد. در کدام بازءه زمانی زیر، شتاب متوسط - 228 t@ شکل زیر، نمودار
متحرک خالف جهت محور x و سرعت متوسط آن در جهت محور x است؟ 

t1 1(صفرتا
t2 تا t1 )2
t3 تا t2 )3
t4 تا t3 )4

نمودار مکانـ  زمان جسمی که بر روی محور x حرکت می کند، یک سهمی به شکل روبه رو است. بزرگی شتاب متوسط جسم - 229
در 4 ثانیءه دوم حرکت چند متر بر مربع ثانیه است؟

1(صفر
2)2
3)3
6)4
نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می کند، به صورت شکل روبه رو است. بردار شتاب متوسط این - 230

متحرک در 3 ثانیءه دوم حرکت در SI کدام است؟
-2


i )1
2


i )2

- 2
3



i )3

 2
3



i )4

متحرک - 231 حرکت   4 s مدت به  اگر  می کند.  حرکت   x محور  روی  بر  که  است  متحرکی  زمان  ـ  مکان  نمودار  مقابل،  شکل 
5 باشد، بردار سرعت جسم در مبدأ زمان برحسب متر بر ثانیه کدام است؟ 2m s/ کُندشونده و شتاب متوسط آن در این مدت

10


i )1
-10


i )2
20


i )3
 -20



i )4

مساحت محدود به نمودار شتاب - زمان و محور زمان در یک بازة زمانی برابر است با تغییرات سرعت متحرک در آن بازة زمانی. در فصل 1 کتاب درسی به طور مستقیم به 

این موضوع پرداخته نشده، اما با توجه به آن چه که در فصل 2 قرار است یاد بگیرید، دانستن این موضوع خالی از لطف نیست. برای حل این تست ها از معلم خود مشورت بگیرید.

نمودار شتاب ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، مطابق شکل روبه رو است، جهت شتاب متحرک در چه - 232
لحظه ای برحسب ثانیه تغییر می کند؟

2)1
3)2
4)3
5)4
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شکل روبه رو، نمودار شتاب ـ زمان متحرکی است که در مسیر مستقیم از حال سکون شروع به حرکت می کند. سرعت - 233
)ق.م( 6 بعد از شروع حرکت، چند متر بر ثانیه است؟  s متحرک

4)1
6)2
8)3

12)4
نمودار شتاب ـ زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می کند، به شکل مقابل است. حرکت متحرک در بازءه زمانی صفر - 234

)تجربی 86 - ریاضی خارج 86( t1 چگونه است؟  تا
1(تندشونده
2(کندشونده

3(کندشوندهوسپستندشونده
4(بستگیبهسرعتاولیهدارد.

نمودار شتاب ـ زمان متحرکی که از حال سکون روی خط راست شروع به حرکت می کند، مطابق شکل روبه رو است. حرکت - 235
این متحرک در مدت زمان صفر تا t ............... است.

1(پیوستهتندشونده
2(پیوستهکندشونده

3(ابتداکندشونده،سپستندشونده
4(ابتداتندشونده،سپسکندشونده

6m-- در مسیر مستقیم به حرکت درمی آید و نمودار شتاب ـ زمان آن به صورت مقابل است. - 236 s/ متحرکی با سرعت اولیءه
)ریاضی خارج 87( حرکت این متحرک در فاصلءه زمانی نشان داده شده چگونه است؟ 

1(پیوستهکندشونده
2(پیوستهتندشونده

3(تندشوندهوسپسکندشونده
4(کندشوندهوسپستندشونده

نمودار شتابـ  زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل روبه رو است، اگر سرعت متحرک در لحظه های- 237
 در SI کدام است؟ v v2 1-- v2 باشد، v1 و t به ترتیب s2 7 5== / t و s1 2 5== /

5


i )1
-5


i )2
23


i )3
-23



i )4
238 - SI حرکت می کند، به شکل روبه رو است. اگر سرعت اولیءه متحرک در x نمودار شتاب ـ زمان متحرکی که در راستای محور

5-- باشد، جهت حرکت متحرک در چه لحظه ای برحسب ثانیه تغییر می کند؟


i برابر با
 8 5/ )1

9 )2
9 5/ )3
10)4

نمودار شتاب ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند به شکل روبه رو است. شتاب متوسط متحرک در بازءه - 239
t برحسب متر بر مربع ثانیه کدام است؟ s2 7== t تا s1 2== زمانی

 2 6/


i )1
1 3/


i )2
-2 6/



i )3
-1 3/



i )4
نمودار شتاب ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل روبه رو است. اگر شتاب متوسط متحرک در 10 - 240

باشد، اندازءه شتاب بیشینءه متحرک در این بازه چند متر بر مربع ثانیه است؟ 7 2
2/ /m s ثانیءه اول برابر

8)1
9)2

10)3
12)4
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تست آخر این بخش برای مرور چند موضوع مهمه.

t2 نیست؟ )v سرعت، l مسافت و a شتاب است.(- 241 t1 تا در کدام گزینه اطالعات داده شده منطبق با نمودارهای دو متحرک A و B در بازءه زمانی

 l lA B> ، )2  v vav A av B, ,> ، )1

 a aav A av B, ,> ، )4  a aav A av B, ,= ، )3

آزمون بخش 1 را در QRcode شناسنامءه کتاب ببینید.

تستای 100 شو فراتر از کتاب درسی و کنکور نیست، ولی اگه تستای 100 شو رو بزنی، کمربند مشکی فیزیک کنکور رو گرفتی. 

5 نشان می دهد. اگر دو متحرک یک بار در مبدأ مکان تغییر جهت بدهند و تندی متوسط آن ها در کل - 242 s  جدول زیر وضعیت دو متحرک A و B را در مدت
)برگرفته از کتاب درسی( حرکت برابر باشد، کدام یک از موارد زیر برحسب یکاهای SI نادرست است؟ 

 


v iav A, /=1 6 )1


 

d iB2
7, = )2

 sav = 3 2/ )3

تندیمتوسطسرعتمتوسطمکاننهاییمکاناولیه
Aمتحرک ( )--12m i



 ( )--4m i



vav A, sav

Bمتحرک ( )9m i





d B2 ,
vav B, sav  



v iav B, /= -0 2 )4

243 - A از نقطءه )ABDC( یک لوزی است. متحرکی روی مسیر نشان داده  شده در شکل ABCD در شکل روبه رو، چهارضعلی
50m باشد، اندازءه جابه جایی متحرک چند متر است؟ )مسیر BD یک خط  به نقطءه C می رود. اگر مسافت طی شده توسط متحرک

راست است.(
 5)1

10)2
 13)3

24)4
شکل مقابل مسیر متحرکی را در حرکت آن از نقطءه A به نقطءه D، روی ضلع های یک مکعب مستطیل نشان - 244

1 باشد، اندازءه جابه جایی آن چند متر است؟ 9/ mمی دهد. اگر مسافت طی شده توسط این متحرک
1 3/ )2  130)1
 1 7/ )4  170)3

40m به سمت مشرق حرکت می کند - 245 50m نشسته بود، ابتدا پرواز کرده و به پای ساختمان می رسد. سپس پرنده ای که روی لبءه ساختمان بلندی به ارتفاع
)ریاضی خارج 97( 30m به سمت شمال می رود. جابه جایی کل این پرنده چند متر است؟  و در نهایت

 40 2 )4 50)3  50 2 )2 120)1
AO و- 246 OB m== == 12 C می رود، به طوری که A به نقطءه  متحرکی در مسیر نشان داده  شده مطابق شکل روبه رو از نقطءه 

2 باشد، به ترتیب از  5/ /m s 3m و در کل مسیر s/ BC است. اگر اندازءه سرعت متوسط متحرک در مسیر AOB برابر m== 16

)برگرفته از کتاب درسی( راست به چپ تندی متوسط متحرک در مسیر AOB و کل مسیر چند متر بر ثانیه است؟ 
1(6ـ5
2(5ـ6
3(4ـ8
4(8ـ4

50، روی سطح افقی در حال چرخش است. نقطءه O مرکز چرخ و نقطءه A، باالترین نقطءه چرخ - 247 cm در شکل مقابل، چرخی به شعاع
( )pp == 3 در لحظه ای معین است. از این لحظه تا لحظه ای که چرخ نیم  دور می زند، اندازءه جابه جایی دو نقطءه O و A به ترتیب چند متر است؟

13

2
،1)2  2 ،1)1

 13

2
،1 5/ )4  2 ،1 5/ )3
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مطابق شکل مقابل، تکه سنگی به نقطءه مشخص شده از چرخی دایره ای شکل چسبیده است. این چرخ در مدت- 248

1 به اندازءه نیم  دور از باالی سطح شیبدار به سمت پایین می چرخد، اگر در این حرکت، اندازءه سرعت متوسط سنگ s

 ( )pp == 3 باشد، قطر چرخ چند سانتی متر است؟ 13 m s/

65 5/ )2  100)1
131)4  200)3

x است. کم ترین فاصلءه دو متحرک از - 249 tB == --9 13 x و t tA == -- ++4 11 13
2 معادلءه حرکت دو متحرک که روی خط راست حرکت می کنند، در SI به صورت

هم چند متر است؟
0 75/ )4 2)3 1 5/ )2 1)1

x است. اگر اندازءه سرعت متوسط متحرک در بازءه- 250 t Bt== ++ --2 2 SI به صورت x حرکت می کند، در  معادلءه مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور 
4m باشد، تندی متوسط آن در این بازه چند متر بر ثانیه است؟ s/ ) برابر , )0 5 s

 20 5/ )4 12 25/ )3 10 25/ )2 4 1/ )1
251 - ، 14 s 4 تا s نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، به شکل روبه رو است. در بازءه زمانی 

تندی متوسط و سرعت متوسط متحرک برحسب متر بر ثانیه، به ترتیب کدام است؟

-0 5/


i ،1 5/ )1
-


i ،1 5/ )2
-0 5/



i ،1 25/ )3

 -


i ،1 25/ )4
v است. مسافت پیموده شده - 252 t t== -- ++2

2 1 x و معادلءه سرعت ـ زمان آن در SI به صورت t t t== -- ++ --
3

2

3
معادلءه مکان ـ زمان متحرکی در SI به صورت1

توسط متحرک در 2 ثانیءه اول چند متر است؟

2)4 1)3 2
3
)2 1

3
)1

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل مقابل است. نمودار سرعت ـ زمان این - 253
متحرک در این بازءه زمانی کدام می تواند باشد؟

 

)4  )3  )2  )1

2 کدام مورد درست است؟ - 254 s v است. در بازءه زمانی صفر تا t t== -- ++2
2 معادلءه سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، در SI به صورت1

)ریاضی خارج 97 - با تغییر(  1(حرکتمتحرکابتدادرجهتمحورxوسپسدرخالفجهتمحورxاست.
2(جهتحرکتمتحرکیکمرتبهتغییرکردهاست.

3(حرکتمتحرکابتداتندشوندهوسپسکندشوندهاست.
4(تغییراتسرعتمتحرکبرابرصفراست.

v باشد، در کدام یک از بازه های زمانی زیر، حرکت - 255 t t== -- ++2
10 اگر معادلءه سرعت ـ زمان متحرکی که بر مسیر مستقیم حرکت می کند در SI به صورت16

متحرک پیوسته تندشونده است؟
ثانیءهدوم 3 5/ )4 0ثانیءهدوم 5/ )3 ثانیءهدوم 2 5/ )2 1ثانیءهدوم 5/ )1

v است. کم ترین تندی این متحرک چند متر بر ثانیه است؟ - 256 t t== -- ++2 12 20
2 معادلءه سرعت ـ زمان جسمی که روی محور x حرکت می کند، در SI به صورت

)ریاضی 92 - با تغییر( 4)4 2)3 1)2 1(صفر
نمودار سرعتـ  زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل روبه رو است. اگر بردار مکان اولیه متحرک در - 257

t چند مرتبه از فاصلءه 10 متری مبدأ عبور می کند؟  s2 25== t1 تا 0== 25-- باشد، متحرک در بازءه زمانی


i SI به صورت
)برگرفته از کتاب درسی( 2)1

3)2
4)3
5)4
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t¢¢¢¢ برحسب متر بر - 258 نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که بر مسیر مستقیم حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. اگر سرعت متوسط متحرک در بازءه صفر تا
2-- باشد، تندی متوسط متحرک در همین بازءه زمانی چند متر بر ثانیه است؟  4/



i ثانیه برابر
 3 2/ )1

4)2
 4 8/ )3
 6 4/ )4

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، به صورت سهمی زیر است. چند مورد از عبارت های زیر درست است؟ - 259
الف( جهت سرعت متحرک، 2 بار تغییر می کند. 

1m است.  s/ ب( بیشینءه اندازءه سرعت متحرک هنگامی که در جهت مثبت محور x حرکت می کند،
t تندی متوسط از اندازءه سرعت متوسط بیشتر است.  s== 3 t تا == 0 پ( در بازءه زمانی

3m است و متحرک در خالف جهت محور x در حرکت است.   s/ t اندازءه سرعت متحرک s== 6 ت( در لحظءه

4)4 3)3 2)2 1)1
نمودار مکان ـ زمان سه متحرک B ،A و C مطابق شکل زیر است. عبارت های )الف(، )ب( و )پ( به ترتیب از راست به چپ کدام یک از نمودارها را توصیف - 260

)برگرفته از کتاب درسی( می کنند؟ 
الف( متحرک از حال سکون شروع به حرکت کرده و به تدریج بر تندی آن افزوده می شود.

ب( سرعت اولیءه متحرک در جهت منفی و شتاب آن در جهت مثبت محور x است.
پ( در کل حرکت، شتاب در جهت منفی محور x است و در یک لحظه متحرک تغییر جهت می دهد.  

A،C،B)2  C،A،B)1
B،C،A)4  C،B،A)3

متوسط - 261 اگر شتاب  است.  روبه رو  به شکل  می کند،  x حرکت  محور  راستای  در  که  متحرکی  زمان  ـ  مکان  نمودار 
t2 برحسب متر کدام  0 باشد، بردار مکان متحرک در لحظءه 8/



i t در SI برابر s2 10== t تا s1 3== متحرک در بازءه زمانی
t2 بر منحنی مماس هستند.( t1 و است؟ )خط چین های رسم شده در دو لحظءه

11 2/


i )2  11 6/


i )1
 8 8/



i )4  13 6/


i )3

متحرکی که روی محور x حرکت می کند، در بازءه زمانی معینی به طور تندشونده در حال نزدیک شدن به مبدأ مکان است. کدام یک از گزینه های زیر دربارءه - 262
حرکت متحرک در این بازءه زمانی نادرست است؟

2(شتابوتغییرسرعتمتحرکهمجهتهستند. 1(بردارمکانوشتابمتحرکدرخالفجهتیکدیگراست.
4(سرعتوشتابمتحرکهمجهتهستند. 3(جابهجاییوشتابمتحرکدرخالفجهتیکدیگرند.

، مطابق شکل روبه رو است. به ترتیب سرعت متحرک در- 263 --5m s/ نمودار شتاب ـ زمان متحرکی با سرعت اولیءه
t )برحسب متر بر ثانیه( و نوع حرکت در ثانیءه هشتم کدام است؟ s== 8

15،کندشونده 5/ )1
15،تندشونده 5/ )2
،کندشونده -5 5/ )3
،تندشونده -5 5/ )4

264 - ، 7 s 2 تا s شکل روبه رو نمودار شتاب ـ زمان متحرکی است که بر مسیر مستقیم حرکت می کند. اگر در مدت
تندشونده باشد، بردار سرعت اولیءه متحرک در SI کدام است؟ 7 s 5 تا s حرکت متحرک فقط در بازءه

12


i )1
 -12



i )2
 4


i )3
-4


i )4
متوسط - 265 اندازءه شتاب  است.  روبه رو  به شکل  می کند،  راست حرکت  روی خط  که  متحرکی  زمان  ـ  نمودار شتاب 

T2 به ترتیب چند متر بر مربع ثانیه است؟ T1 تا T1 و متحرک در بازه های زمانی صفر تا
 2 4, )1
6 4, )2
2 8, )3
6 8, )4


