
   

 ******»»»بسمه تعالی«««******

 شناخت حرکت         1-1بخش           1فصل 

 تَاًذدسست تاضذ.سسٌذ وذام گضاسُ دسهَسدایي دٍهتحشن لطؼاً هیوِ سٍی خط ساست دسحشوت ّستٌذ دسیه لحظِ تِ ّن هی A  ٍBدٍهتحشن  -1

 هسافت پیوَدُ ضذُ آًْا یىساى است. (1

 یىساى است.هىاى آًْا ًسثت تِ ّش هثذاء  (2

 اًذاصُ تشداس راتِ رایی آًْا یىساى است. (3

 تاسٍتی                                                                        راتِ رایی ٍ هسافت پیوَدُ ضذُ آًْا تِ هثذاء اختیاسی تستگی داسد.-4            
 ٌیذ.ّای صیش سا هطخص وصحیح یا غلط تَدى ّشیه اص گضاسُ-2

 اگش رْت حشوت هتحشن دس رْت هخثت تاضذ، الضاهاً سشػت هتَسط هتحشن هخثت است. (1

 ّا حشوت وشدُ است.xاگش رْت سشػت هتَسط هتحشن هخثت تاضذ، هتحشن ّوَاسُ دس رْت هخثت هحَس  (2

 ّا حشوت وشدُ است.xاگش رْت سشػت هتَسط هتحشن هٌفی تاضذ، االضاهاً هتحشن دس رْت هٌفی هحَس  (3

ّا حشوت وشدُ، هٌفی ضذُ است. تٌاتشایي هتحشن دس تخطی اص صهاى، دس رْت هخثت هحَس حشوت وشدُ xَسط هتحشوی وِ سٍی هحَس سشػت هت (4

                                                                                                         تاسٍتی                                                                                                                                                               است. 

ٍ هتحشن سا تش دس ًماط هطخص ضذُ لشاس داسًذ ٍ دس رْت ًطاى دادُ ضذُ دس حال حشوت ّستٌذ. دس ایي لحظِ تشداس هىاى د A  ٍBدس ضىل سٍتِ سٍ دٍ رسن -3

 تاسٍتی                                                                                                                                                        تٌَیسیذ. i   ٍjحسة تشداسّای

 

 

صًذ ٍ تشای سفغ خستگی ویلَهتش تش ساػت سواب هی 24پیوایذ. تا سشػت ساػت هی 5/4دس هذت ویلَهتش هستمین تیي دٍ ضْش سا  90دٍچشخِ سَاسی فاصلِ -4

 یتاسٍت                                                                                                                        تَلف ّایی ّن داسد. هذت ول تَلف اٍ چٌذ دلیمِ است.

حاًیِ طَل تىطذ تا لطاس اص سٍی پل ػثَس وٌذ، لطاس چٌذ هتش  20هتش تش حاًیِ تاضذ ٍ  30گزسد، اگش سشػت لطاس حاتت ٍ هتش هی 400لطاس اص سٍی پل تِ طَل  -5

                                                                                              تاسٍتی                                                                                                                                                                                          .                                                                                                       است 

 هتش تِ حشوت دس  240هتش تش حاًیِ اص یه ًمطِ ّن صهاى تِ سَی همصذی تِ فاصلِ  12هتش تش حاًیِ ٍ دیگشی تا سشػت  10دٍ هتحشن یىی تا سشػت حاتت  -6

 تاسٍتی                                                                                                          آیٌذ، حذاوخش فاصلِ ایي دٍ هتحشن دس طَل هسیش چٌذ هتش استهی

گیشد. اگش هتحشن حاًیِ تؼذ دس تیطتشیي فاصلِ اص هثذاء لشاس هی 2هتش تش حاًیِ ضشٍع تِ حشوت وشدُ ٍ  20ی تا سشػت اٍلیِ xدس رْت هخثت هحَس  Aهتحشن -7

B  حاًیِ حشوت  2تؼذ اصA ىشاس وٌذ، چٌذ حاًیِ تؼذ اص حشوت هتحشن سا تA .آًْا تِ ّن خَاٌّذ سسیذ    

 تاسٍتی                                                                                                                                                                                               

هتش تش هززٍس حاًیِ دس حال حشوت است. هطخص وٌیذ ایي هتحشن دس حاًیِ  4ویلَهتش تش ساػت دس هسیش هستمین تا ضتاب حاتت  72ی هتحشوی تا سشػت اٍلیِ-8

 تاسٍتی                                                                                                                                                                                                                          پیوایذ.پٌزن حشوت خَد چٌذ هتش سا هی

                تاسٍتی                        ش حاًیِ است        چٌذ هتش ت Bتا  Aپیوایذ. اًذاصُ سشػت هتَسط اص سا هی Bتا  Aهتش تش حاًیِ وواى  10هتحشوی تا تٌذی حاتت  -9

 

 

 



   

 

30o 

t1 t2 

t3 t4 

  t1=5 sی تشاتش سشػت هتَسط آى تیي دٍ لحظِ t=10 sی صهاى هتحشوی تش هسیش هسمین تِ ضىل هماتل است. اگش سشػت هتحشن دس لحظِ -ًوَداس هىاى -10

 ٍt2= 12 s ِی تاضذ. هتحشن دس لحظt= 12 s تاضذ.                                                                                               تاسٍتی                   ی هثذاء هیدس چٌذ هتش                                                                                    

 

 

 

 

        یش سا هطخص وٌیذ.دسستی ٍ ًادسستی ػثاستْای ص -11

 ّا تاضذ ٍ تِ سوت  هٌفی هحَس حشوت وٌذ تشداس هىاى آى هخثت است.  xاگش هتحشوی دس طشف هخثت هحَس –الف 

 حشوت رسن ٍلتی ضتاتذاس است وِ فمط اًذاصُ سشػت تغییش وٌذ.  –ب 

 ضتاب هتَسط وویتی تشداسی ٍ ّن رْت تا تشداس سشػت است.  –ج 

 ()اهاهیصهاى سٍ تِ واّص تاضذ حشوت وٌذ ضًَذُ است. –هواس تشًوَداس سشػت ّشگاُ ضیة خط  –ت 
 

 ( هی سٍد:2( تِ ًمطِ )1هطاتك ضىل حشوت هی وٌذ ٍ اص ًمطِ ) rرسُ ای سٍی هسیش دایشُ ای تِ ضؼاع -12

 .     تؼییي وٌیذ rهسافت طی ضذُ سا تش حسة  –الف 

 (اهاهی)تؼییي وٌیذ.  rی سا سٍی ضىل هطخص وشدُ . اًذاصُ آى سا تش حسة تشداس را تِ رای –ب 

 

 صهاى هتحشوی وِ سٍی خط ساست حشوت هی وٌذ هطاتك ضىل است –ًوَداس هىاى  -13

 ( هخثت است یا هٌفی ؟ 2t–1tالف( سشػت هتَسط دس تاصُ صهاًی )

 سا همایسِ وٌیذ.( 2t–1t)ٍ(  3t–1t)ب (اًذاصُ سشػت هتَسط دس دٍ تاصُ صهاًی 

 (اهاهی)( هتحشن تِ سوت هٌفی حشوت وشدُ است؟ 2t–1t(آیا دس تاصُ صهاًی  )ج

 حشوت هی وٌذ هطاتك ضىل است  xصهاى هتحشوی وِ سٍی هحَس -ًوَداس سشػت  -14

 اًذاصُ سشػت ٍ اًذاصُ ضتاب سٍ تِ افضایص است یا واّص؟ 1tدس تاصُ صهاًی صفش تا  -الف 

 دس وذام تاصُ صهاًی ضتاب صفش است؟ –ب 

 ؟دس چِ لحظِ ای هتحشن تغییش رْت دادُ است -ج

 (اهاهی)دس وذام لحظِ ضتاب تغییش رْت دادُ است؟ -ت
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تاضذ  s/m 1تشاتش تا  =s2tّا حشوت هی وٌذ هطاتك ضىل است . اگش سشػت هتحشن دس لحظِ  xصهاى هتحشوی وِ سٍی هحَس  –ًوَداس هىاى -15

 اهاهی                                     حاًیِ چمذس است؟      6تا  2سشػت هتَسط آى دس تاصُ صهاًی 

 

 

 

 صهاى هتحشوی هطاتك ضىل است .  –ًوَداس سشػت  -16

1m/s-تشاتش s 1= tاگش ضتاب دس لحظِ 
 تاضذ. 2

     سا تؼییي وٌیذ .1tصهاى  –الف 
 (اهاهی) ضتاب هتَسط چمذس است؟ ُدس تاصُ صهاًی وِ هتحشن تِ طشف هٌفی حشوت وشد –ب 

 

 

 

 

                                                                                                                             - 

 

 یه ولوِ ی ًادسست ػلوی ٍرَد داسد آى سا هطخص وشدُ ٍ دسست آى سا تٌَیسیذ.)فؼل رولِ سا تغییش ًذّیذ( دس ّش یه اص روالت صیش-17

 الف(ّش چِ صفش تا صذ هاضیٌی تیطتش تاضذ,ضتاب آى هاضیي ًیض تیطتش است.

 ب(راتزایی ّویطِ اص هسافت تضسگتش یا تشاتش آى است.

 هی تاضذ. ج(رْت تشداس سشػت هتَسط ّن رْت تا تشداس هسافت

 الْام تالشصادُ                                                                                                                                                                    

 آیا دسست است تِ ضىل هماتل دس اتَهثیل سشػت سٌذ گفتِ ضَد؟چشا؟ -18

 ِ ًاهی تشای ضىل هماتل هٌاسة است؟چ

 

 

 
                                                                                                الْام تالشصادُ                                                                                                                                                                                                      

 .                                          گزضتِ ٍ تِ هثذا سسیذُ است . هسافت ٍ راتزایی آى سا تا ّن همایسِ وٌیذ A  ,B  ,C  ٍDهتحشوی اص ًماط  -19

 

 الْام تالشصادُ                                                                                                                                                           
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 صهاى هتحشوی هطاتك ضىل است. –ًوَداس هىاى  -22

 ایي ًوَداس چِ اطالػاتی دس هَسد حشوت هتحشن تِ ها هی دّذ؟

 َسد ًَضتِ ضَد(ه 4) 

 

 الْام تالشصادُ                                                                                                                                    

 وایذ.هطلَب است:دلیمِ هی پی 20هتش تِ سوت ضوال دس هذت  300هتش تِ سوت ضشق ٍ  400هتش تِ سوت رٌَب , 600ضخصی -22

 تٌذی هتَسط هتحشن (1

 سشػت هتَسط هتحشن (2

                                                                                                                                                       الْام تالشصادُ                                                                                                                                                               

 حرکت با سرعت ثابت      2-1بخش     1فصل 

 دسرِ دٍ( است. –صهاى حشوت تا سشػت حاتت سٍی خط ساست ًسثت تِ صهاى اص)دسرِ یه  -الف(هؼادلِ هىاى-22

 غلط( -( دس حشوت تا سشػت حاتت سشػت هتحشن ّویطِ هخثت است.)صحیحب

 د( دس حشوت تا سشػت حاتت ضتاب هتحشن تشاتش تا .............................است.

  د( اگش اًذاصُ ٍ رْت سشػت هتحشوی دس طَل حشوت حاتت تواًذ ًَع حشوت چیست؟
 هشین ػظویاى                                                                                                                                   

 آیا دس حشوت یىٌَاخت ضتاب ّویطِ صفش است؟ -23
 هشین ػظویاى                                                                                                                  

 دس هَسد دسستی یا ًادسستی گفتِ ّای صیش تحج وٌیذ. -24

 الف( اگش سشػت هتَسط یه رسن دس تاصُ ّای صهاًی هختلف تشاتشتاضذ آًگاُ سشػت رسن حاتت است.

 ب( اًذاصُ ی سشػت یه رسن دس حشوت یىٌَاخت ّوَاسُ تا تٌذی آى تشاتش است.
 هشین ػظویاى

 صهاى هتحشوی خط ساست هَسب است؟ –اس هىاى الف( دس چِ صَست ًوَد-25

 ب( چگًَِ هی تَاى تا تَرِ تِ ایي ًوَداس سشػت هتحشن سا تِ دست آٍسد؟

 صهاى آى چگًَِ است؟ -د( ًوَداس سشػت
 هشین ػظویاى

ه دس ی m/s 6ٍ دیگشی تا سشػت حاتت  m/s 4هتشی اص ّن لشاس داسًذ یىی تا سشػت حاتت400دٍ هتحشن وِ تِ فاصلِ -26

 پس از چند ثانیه و در چه مکانی به هم می رسند؟لحظِ سٍی خط ساست دس حال حشوت ّستٌذ ایي دٍ هتحشن 

 در صىرتی که

 الف( دو متحرک به سمت هم حرکت کنند.

 

 ب( دو متحرک در یک جهت حرکت کنند.
 مریم عظمیان

 است  x=20t-100تِ صَست  SIهؼادلِ حشوت رسوی دس  -27

 سسن وٌیذ. t=15sتا   t=0صهاى رسن سا دس تاصُ صهاًی  –الف( ًوَداس هىاى 

 ب( سشػت رسن چٌذ ویلَهتش تش ساػت است؟

 دس چٌذ هتشی هثذا است؟ t=10sج( رسن دس لحظِ 

 ساػت چٌذ ویلَهتش هسافت هی پیوایذ؟ 1/5ت( هتحشن دس هذت 

 سسن وٌیذ. t=15sتا  t=0صهاى رسن سا دس تاصُ صهاًی  –ث( ًوَداس سشػت 

 هتشی هثذا است؟  20س چِ لحظِ یا لحظِ ّایی رسن دس فاصلِ د( د
 هشین ػظویاى



   

 وذاهیه اص ػثاستْای صیشدسست ٍ وذام ًادسست است؟ -28 

 دسحشوت تا سشػت حاتت سشػت هتَسط دسّشتاصُ صهاًی دلخَاُ تشاتشسشػت لحظِ ای است. –الف 

    . سا ًطاى دّذ حشوت رسن تاسشػت حاتت استدسحشوت تِ دٍس هیذاى ػذد حاتتی اگشتٌذی سٌذ اتَهثیلی -ب
 هیشصاللی

 هتشتشحاًیِ ّوضهاى تِ سوت ّن حشوت هی وٌٌذ.4ٍ6هتشی ّن لشاسداسًذ ٍتاسشػت ّای200تِ فاصلِ  دٍهتحشن-29

 تؼذاصچِ هذتی تِ ّن هی سسٌذ؟ -الف

 ًسثت راتزایی هتحشن اٍل تِ دٍم چمذساست؟ -ب
                                                                                                                                                     یشصاللیه

 ٍل ساواهل وٌیذ.هطاتك ضىل صیشاست.تااستفادُ اص ًوَداس رذA  ٍBصهاى دٍهتحشن-ًوَداس هىاى-30

 هیشصاللی

راتزایی  سشػت هتحشن

 ول

هىاى هتحشن دس 

 t=10sلحظِ

A    

B    

 است.  x=t-2هؼادلِ حشوت هتحشوی تشسٍی خط ساست تِ صَست -31

 حاًیِ سسن وٌیذ. 4صهاى هتحشن دسهذت  -ًوَداس هىاى –الف 

 صهاى آى ساسسن وٌیذ. -ًوَداس سشػت -ب
 هیشصاللی

 t=5sدسلحظِ  Bضىل است.هتحشن  صهاى آى دٍ هطاتك-.ًوَداس هىاىتا سشػت حاتت دسحشوت ّستٌذ A ٍ Bدٍ هتحشن -32

 دٍ ًوَداس هَاصیٌذ((دس چِ فاصلِ ای اص هثذا لشاس داسد؟

 

 

 

 
 هیشصاللی

دس  t=2sٍدس لحظِ   x=2mدس فاصلِ   t=1sهتحشوی تاسشػت حاتت تشسٍی خط ساست دس حشوت است.دسلحظِ -33

 هؼادلِ هىاى صهاى آى سا تٌَیسیذ. -هثذا لشاس داسد.الف  x=4mفاصلِ

 لشاس داسد؟ x=8mس چِ لحظِ ای دس فاصلِ د -ب
 هیشصاللی

 دس رای خالی ولوِ هٌاسة تٌَیسیذ:--34

 دس تاصُ ّای صهاًی هساٍی ٍ غیش هطخص هسافتْای ............ سا طی هی وٌٌذ  دس حشوت تا سشػت حاتت هتحشن-

 وثشی واسِ چی                                                                                             صهاى دس طَل حشوت ............است. –ضیة ًوَداس هىاى  -
                                                                                                                                                                                          

   (s    /m     )V 

                            4         صهاى یه هتحشن هطاتك ضىل است:                                                                                                  -ًوَداس سشػت-53

                                          

 حاًیِ است ؟ 2حاًیِ چٌذ تشاتش ضتاب لحظِ  11ضتاب لحظِ  -الف

       t      21               8                      4(  s)                                             ضتاب هتَسط هتحشن سا دس ول هسیش تیاتیذ: -ب



   

 است    t 4   ;X  -8هؼادلِ حش وت دًٍذُ ای تصَست -53

 صهاى دًٍذُ سا سسن ًواییذ –صهاى ٍ سشػت  –ًوَداس هىاى  -الف

 دلیمِ چِ هسافتی سا طی هی وٌذ ؟ 2دًٍذُ پس اص -ب

 هىاى اٍلیِ  ٍ سشػت هتَسط دًٍذُ سا تؼییي وٌیذ :

 
 ها در حرکت است نشان داده شده است:    Хمکان یک متحرک که در جهت مثبت محور   -نمودار سرعت   -53

 V(    s   /m)                                  نوع حرکت را تعیین کنید                                                    -الف

 4      مکان اولیه متحرک در کجاست ؟                                                                                                -ب
 X(  mثانیه در چه مکانی قرار دارد؟                                                     )  32متحرک پس از   -پ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
22  -            22- 

 
 

هٌش تش حاًیِ تِ سوت ّن دس حال حش وت تاضٌذ دس چِ هىاًی ٍ  20ٍ  10ّش دٍ تا سشػت  هتش اص ّن لشاس داسًذ . اگش 300دٍ هتحشن تِ فاصلِ -53

 ِ صهاًی تِ ّن هیشسٌذ ؟   چ

                                                                                                                                                                          X               
 20                         دس ًوَداس هماتل هىاى اٍلیِ ٍ سشػت سا تذست آٍسدُ ٍ هؼادلِ حشوت سا تٌَیسیذ                                                  -39

                                                                                                                                                                                  10                                                                                                                                                                         

t                                                                                                                                                                          40     20 

   

 وثشی واسِ چی 

 حرکت شتابذارثابت     3-1بخش         1فصل 

، سشػت آًْا تِ  tاص یه ًمطِ ضشٍع تِ حشوت هیىٌٌذ ٍ تؼذ اص هذت  ٍ aدٍ هتحشن سٍی خط ساست تا ضتاتْای حاتت  -40

 چٌذ حاًیِ است؟  tهی ضَد.  10m/s  ٍ22m/sتشتیة 

 هشین آسام                                                         4( 4                             6( 3                         8( 2                      10( 1
وِ تا ضتاب حاتت ٍ ّن اًذاصُ سٍی خط ساست حشوت هیىٌٌذ هطاتك ضىل سٍتشٍ است تضسگی اختالف سشػت  A ٍBًوَداس هىاى صهاى دٍ هتحشن -41

 چٌذ هتش تش حاًیِ است؟ اٍلیِ دٍهتحشن

 

 

 

 

 

 هشین آسام

 

 𝑡=2هتحشوی تذٍى سشػت اٍلیِ ٍ تا ضتاب حاتت سٍی خط ساست حشوت هیىٌذ ٍ ًوَداس هىاى صهاى آى هطاتك ضىل است سشػت آى دس لحظِ -42

𝑠  چٌذ هتش تش حاًیِ است؟ 
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 صهاى هتحشوی هطاتك ضىل سٍیشٍ است . -ًوَداس سشػت-43

 الف( ًوَداس ضتاب صهاى ایي هتحشن سا سسن وٌیذ .

 . صهاى هتحشن سا سسن وٌیذ  –تاضذ ًوَداس هىاى  ب( اگش 

  

 

 دس ضىل سٍتشٍ ًوَداس سشػت صهاى هتحشوی ًطاى دادُ ضذُ است.-44

 الف( ضتاب ّش هتحشن سا تذست آٍسیذ.

 هتحشن سا پیذا وٌیذ. 3حاًیِ راتزایی ایي  10تا 0ب( دس تاصُ صهاًی 

 

 

 

 

 

 

 

 ذ ضًَذُ است؟وذام ًوَداس هشتَط تِ هتحشوی است وِ دس تاصُ صهاًی دادُ ، حشوت آى پیَستِ تٌ-45

 

 

 

 

 

 

 

 

 هشین آسام                                                                                      

ینکه خودرو به آهو برخورد نکند، خودرویی که رو به جنوب در حال حرکت است، ناگهان آهویی را می بیند که در وسط جاده ایستاده، برای ا --46

 فاطمه باریک بین                                                                                                             شتاب اتومبیل باید رو ........ باشد.

مسیر مستقیمی شروع به حرکت می کند. کدام از گزینه های زیر می تواند جابجایی های در  (a)و شتاب ثابت  دوچرخه سواری با سرعت اولیه  -43

 فاطمه باریک بین         متحرک در بازه های زمانی یک ثانیه متوالی باشد؟

2 )3 ،4 ،5  2 )23 ،22 ،3  5 )3 ،4 ،2  4 )22 ،23 ،25 
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 Aبرابر شتاب متحرک  ، Bرت می کنند. پس از مدتی ترمز می کنند. اگر شتاب با سرعت های یکسان و ثابت در یک جهت ح Bو  Aدو متحرک  -43

 فاطمه باریک بین                         در مدت توقف است؟ Aچند برابر سرعت متوسط متحرک  Bباشد، سرعت متوسط متحرک 

2 )4   2 )5   5 )2   4 )2 

 

 فاطمه باریک بیند )شتاب ثابت( درست یا نادرست است؟                                                          کدام یک از عبارت های زیر در مور -44

 الف( )آهنگ تغییر سرعت( است.

 ب( شتاب متوسط در هر بازة زمانی با شتاب در هر لحظه برابر است.

 ج( جهت بردار شتاب متوسط با جهت بردار سرعت برابر است.

 ازه های زمانی مساوی مقدار ثابتی به سرعت اضافه و یا از آن کم می شود.د( در ب

ثانیه بعد سرعت متوسط آن  tدر مدت  m/s4ثانیه سرعت متوسط آن  tیک ذره روی خط راست از حال سکون شروع به حرکت می کند. در مدت  -32

m/s3  و در مدتt ثانیه سوم سرعت متوسط آنm/s3 شتاب ثابت فرض شود. کدام گزینه در مورد حرکت آن در هر مرحله  است. اگر در هر مرحله

 فاطمه باریک بین                                                                          درست است؟

 ( تندشونده، یکنواخت، کندشونده5  ( تندشونده، کندشونده، تندشونده2

 تندشونده، کندشونده، کندشونده (4  ( تندشونده، تندشونده، یکنواخت2

هی پیوایذ؟ tاٍل هسیش سا دس چِ وسشی دس  سا هی پیوایذ. ایي  xحاًیِ راتزایی  tهتحشوی اص حال سىَى تا ضتاب حاتت ضشٍع تِ حشوت هی وٌذ. دس هذت  -32

 فاطوِ تاسیه تیي                                                                                                                                                    

1 )   2 )   3 )   4 ) 

 گضیٌِ دسست سا اًتخاب وٌیذ:-22

 Vاست                                                                                    تندشونده ( –)کندشونده   t1نوع حرکت در بازه زمانی صفرتا -الف

 در خالف جهت ( محور مکان جا به جا می شود. –متحرک ) در جهت  t2تا t1در بازه زمانی  -ب

 t                                             صفر ( است  .                                  –شتاب حرکت ) بیشینه  t1در لحظه  -ج

 

 تتَل تاًىیاى

 

حاًیِ  8است  ًَع ٍ رْت حشوت آى دس تاصُ صهاًی صفشتا   X= -t2+4t+20تِ صَست  SIهؼادلِ هىاى صهاى رسوی دس -53

 چگًَِ است ؟

 تتَل تاًىیاى                                                                                                                                                                   
 

هتشی خَد هی تیٌذ اگش صهاى  40هتش تش حاًیِ دس حشوت است وِ ًاگْاى ساًٌذُ هاًؼی دس فاصلِ  20واهیًَی تاسشػت -54

 ِ هاًغ تشخَسد ًىٌذ ؟حاًیِ تاضذ تا چِ ضتاتی تشهض وٌذ تا ت  6/0 آى ٍاوٌص

 تتَل تاًىیاى                                                                                                                                                         

حاًیِ تِ تشتیة  15تا  11حاًیِ ٍ  8ا ت 4دس حال حشوت است دس فَاصل صهاًی  Xسشػت هتَسط هتحشوی وِ تش هحَس  -55

 سا تِ دست آٍسیذ ؟ آى هتش تش حاًیِ است ضتاب حشوت 80هتش تش حاًیِ ٍ 40

 
 اىتتَل تاًىی                                                                                                                                             

هتش تش حاًیِ تاضذ را تِ رایی هتحشن پس اص  8ضىل صیش ًوَداس ضتاب صهاى هتحشوی سا ًطاى هی دّذ اگش سشػت اٍلیِ آى  -56



   

 حاًیِ چمذس است ؟ 10
                                         a 

 
 
 

T                                                                                                                                              22       3 

 بتول بانکیان 
 

 سقوط آزاد             4-1بخش           1فصل 

 % سشػت تیطیٌِ آى هی ضَد؟25سّا هی ضَد دس چِ استفاػی سشػت آى h گلَلِ ای اص استفاع -57

اص صیش پل ضشٍع تِ حشوت وٌذ حذالل طَل m/s22هتش تِ پاییي  هی افتذ دس ّویي لحظِ اگش لایمی تا ضتاب 4استفاعسٌگی اص تاالی پلی تِ  -58

 (m/s210;gلایك چمذس تطذ تا سٌگ تِ دسٍى آب ًیفتذ؟)

 آیا ًوَداس سشػت صهاى دٍ رسوی وِ دس حالت سمَط آصاد ّستٌذ هیتَاًٌذ هتماطغ تاضٌذ؟-59

 پشستَ تَئیٌی                                         َع حشوتی است ٍصهاى سمَط تِ چِ ػاهلی ٍاتستِ است؟حشوت سمَط آصاد چِ ً -60

هتش تا فاصلِ صهاًی یىساى سّا هی ضًَذ دس لحظِ سّا ضذى گلَلِ سَم گلَلِ اٍل 45سِ گلَلِ اص تاالی تشد آصادی تِ استفاع -61

 (g=10m/s2س چِ استفاػی لشاس داسد؟)تِ صهیي هی سسذ دس ایي لحظِ گلَلِ دٍم د

 پشستَ تَئیٌی

 گلَلِ ای دس حال سمَط  آصاداست رذٍل صیش سا تا ولوات افضایص ،واّص ٍحاتت تشای ایي حشوت پشوٌیذ.-62

 اًشطی رٌثطی ضتاب تٌذی

   

 پشستَ تَئیٌی

               تیاى ضذُ است.   .......ّشگاُ تٌذی لحظِ ای تا رْت حشوت هتحشن گضاسش ضَد.................. -الف-35

 ( است. ضتاب ًٍیشٍ–تفاٍت سشػت ٍ تٌذی هخل تفاٍت )رارایی ٍ هسافت  -ب

ایٌىِ ػذد سشػت دس ّش حالت حاتت است هتحشن وذام هسیش سا طی وٌذتا تیطتشیي  ضتا تَرِ تِ ضىل هماتل ٍ تا فش -د

 سا داضتِ تاضذ سشػت هتَسط

 
 
 
 
 

تِ m/s 12تا سشػت  Bٍ هتحشن  m/s 6تا سشػت Aاص یىذیگش لشاس داسًذ، اگش هتحشن   m 360تِ فاصلِ  B ٍAدٍ هتحشن -د

                                               غلط(-حاًیِ تِ ّن هی سسٌذ . )دسست 20سوت ّن حشوت وٌٌذآًگاُ پس اص 

 تت هی گَیینتحت چِ ضشایطی تشداس ضتاب هتحشوی سا ساست خط ضتاب حا -64

A 

B 

C 



   

 تواهی هَلفِ ّای راتزایی ٍ هسافت سا تا ّن همایسِ وٌیذ.-65

                                                              تغییش تشداسهىاى هتحشن چِ فشلی تا تغییش رْت آى داسد؟-66

است ایي هتحشن دسچِ  V=2t2-18تصَست  SIصهاى هتحشوی وِ تشهسیش هستمین حشوت هی وٌذ دس  –هؼادلِ سشػت -67

 ضشاسُ پَسحسي                                                                                                        لحظِ ای تغییشرْت هیذّذ؟

                                                                                                                                                                          چمذس است؟                                                                                                                    حاًیِ تؼذاص ضشٍع حشوت سشػت هتحشن  2است   2t2+6t-2تِ صَست SIاگش هؼادلِ  حشوت هتحشوی دس -68

 ضشاسُ پَسحسي                                                                                                                                            

 دسستی یا ًادسستی ػثاست صیش سا هطخص وٌیذ : -69

 دس سمَط آصاد دس حاًیِ ّای هتَالی تِ اًذاصُ ی ضتاب گشاًص تغییش هی وٌذ .         الف(راتزایی ٍسشػت

 پشّیضواسی سْیال                                 دس حشوت سمَط آصاد دس خال ٍصى ارسام  چِ ًمطی سا ایفا هی وٌذ ؟                 ب(

 

تشسذ پس اص طی چِ هسافتی تِ دًثال v اص صفش تِ d   س اص هسافت دس  سمَط آصاد یه رسن اگش اًذاصُ ی سشػت رسن پ-70

 خَاّذ سسیذ . v2آى تِ 

دس وٌاس دیَاسی تایستیذ سؼی وٌیذ دست خَد سا تِ تاالتشیي رای هوىي دیَاس تشساًیذ .چگًَِ هی تَاًیذ صهاى تؼلیك         -71

 ) افتادى ( تذى خَد سا تؼییي وٌیذ.

تشخَسد  حاًیِ لثل اص2سشػت رسن دس   ىِ سشػت رسن هَلغ تشخَسد تِ صهیي هی ضَد  دسصَستی سّا hرسوی اص استفاع -72

 چمذس است. ؟      hتاضذ 

اص چِ استفاػی ًسثت تِ سطح صهیي تایذ رسن سا تذٍى سشػت اٍلیِ ٍدس ضشایط خال سّا ًوَد تا اگش پس اص یه حاًیِ رسن -73

 هتش تش حاًیِ دس ساستای لاین تِ سوت پاییي پشتاب ضَد تا ّن تِ صهیي تشسٌذ . ؟ 15ػت دیگش اص ّواى استفاع تا سش
 سْیال پشّیضگاسی                                                                                                                                             

 


