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  مرجع   

  كلمة صحيح را از داخل پرانتز انتخاب كنيد..1
تغيير - كند تغيير مي( كند، در هر لحظه بردار مكان آن حركت مي xمحور  كه جسم روي هنگامي آ)

    كند) نمي
  مسافت) -جايي جابه( .ناميم مي ……كند  كل مسيري كه متحرك از مبدأ تا مقصد طي ميب) 
جايي جابهبزرگي  )تر از بزرگ –برابر با ( مسافت طي شده ،تغيير جهتدر حركت يك بعدي بدون پ) 

    است.
  جهت است. شتاب متوسط) هم -جايي جابه( بردار سرعت متوسط با بردارت) 
    .كميتي برداري است جايي) جابه  -مسافت( ث)

  ، مرتبط با متن درس4صفحة آ) 
  96دي  -قدس -آ) تهران

  ، مرتبط با متن درس2صفحة ب) 
96دي  -عالمه جعفري -قزوينب)   
  1-1، مشابه با پرسش 2صفحة پ) 

  96دي  -نام نيك -پ) كرج
  2 -1، مرتبط با رابطة 3صفحة ت) 

  96دي  -فخر خاتم -تهران  ت)
 ، مرتبط با متن درس2صفحة ث) 

  كنيد. زير را تعريف فيزيكي مفاهيم.2
    مسافت پيموده شده آ)

    جايي بردار جابهب) 
    مراه با رابطة رياضي)ه( تندي متوسطپ) 
    همراه با رابطة رياضي)( سرعت متوسطت) 
    بردار مكان) ث

  ، مرتبط با متن درس2صفحة آ ، ب) 
  1 -1، مرتبط با رابطة 3صفحة پ) 
  2 -1، مرتبط با رابطة 3صفحة ت) 
 ، مرتبط با متن درس4صفحة ث) 

سپسكند،  را طي مي 90mمسيري به اندازة  xجهت محور درروي خط راست،  12sدر مدت  متحركي.3
    گردد.  رميمتر در همان مسير ب 8s ،50به مدت 

   است؟چقدر  مدتسرعت متوسط متحرك در كل اين  آ)
  قدر است؟ در اين مدت چه متحرك  تندي متوسط) ب

  2 -1، مكمل و مرتبط با مثال 5صفحة 

به سمت شرق، 10mابتدا كند: مي زير طيرا به صورت  سير متواليم 4افقي در يك سطح  متحركي.4
به طرف جنوبمتر  7 غرب و در نهايت متر به سمت  16 و بعد از آن سمت شمالبه متر  15سپس 

:زير را به دست آوريد هاي كميت . در كل حركتثانيه است 5 مرحلههر  و مدت زمان حركت كرده است
  توسط متحرك مسافت طي شدهآ) 
  تندي متوسط متحرك ب)

  آن را به دست آوريد.و بزرگي نمايش دهيد مسير حركت رسم  با متحرك را جايي پ) جابه
  سرعت متوسط متحرك ت)

  2 -1، مكمل و مرتبط با فعاليت 4صفحة 

1 در لحظات مكان متحركي.5 2t s، 2 4t s و t s3 و m4، m8هاي  در مكانبه ترتيب  10
m12  هاي در هر يك از بازه. اگر متحرك داردقرار )t1 تا t2(  و)t2 تا t3:تغيير جهت نداده باشد (    
  نمايش دهيد. رسم شكلبا  ها xروي محورمتحرك را  مسير حركت آ)

  .دست آوريد به 3t تا 1t زمانيرا در بازة تندي متوسط  ب)

  حساب كنيد. 3tتا 2t زمانيسرعت متوسط را در بازة  پ)

  1 -1، مكمل و مرتبط با مثال 4صفحة 

  

10  
سؤال   جابجايي، مسافت، سرعت و تندي متوسط

 كتاب درسي    10 تا 2  هاي صفحه    3فيزيك  شناخت حركت



  
  كانون فرهنگي آموزش  1فصل  - حركت  بر خط راست 9

 
دور  يك زمان راگ. چرخد ميبه دور كرة زمين  ، با تندي ثابتrبه شعاعاي  دايرهدر مداري اي    ماهواره.6

T ، در مدتباشد Tبه دور زمين  چرخش ماهواره
سـرعت  بزرگي چند برابر  ماهوارهتندي متوسط  ،6

    آن است؟متوسط 
  1 -1، مكمل و مرتبط با پرسش 2صفحة 

  كند مطابق شكل است. متحركي كه روي خط راست حركت مي زمان -  مكاننمودار .7
   دهد؟ مي جهتدر كدام لحظه متحرك تغيير  آ)

  گذرد؟ ميمكان در كدام لحظه متحرك از مبدأ ب) 
  است؟ xزماني حركت در جهت محور  ةپ) در كدام باز

   ترين فاصله از مبدأ است؟ ت) در كدام لحظه متحرك در بيش
  ؟آن چقدر استو مقدار 

  3 -1، مكمل و مرتبط با مثال 6صفحة 

به كند به شكل سهمي مقابل است. با توجه  جسمي كه روي خط راست حركت مي زمان  -   مكاننمودار .8
    زير پاسخ دهيد.نمودار، به سؤاالت 

  اي جهت حركت جسم تغيير كرده است؟ در چه لحظه آ)
  گذرد؟ مكان مي ها جسم از مبدأ در كدام لحظهب) 

  كند؟ حركت مي xپ) در چه بازة زماني متحرك در خالف جهت محور 
  

  

  

  3 -1، مكمل و مرتبط با مثال 6صفحة 
  96خرداد  -رياضي -نهايي

روي خط راست  متحركي بر زمان  -  مكانشكل روبرو نمودار .9
  است، با توجه به آن به سؤاالت زير پاسخ دهيد.

   ك ساكن است؟در چه بازة زماني متحر آ)

  
  در چه زماني متحرك تغيير جهت داده است؟) ب

  منفي است؟زماني  هاي بازهو چه  مثبتسرعت متوسط  هاي زماني چه بازهدر  پ)

  6 -1، مكمل و مرتبط با مثال 8صفحة 
  96دي  -مشكات  -خواف

متوسط متحركي مطابق شكل است. سرعت  زمان  -   مكان نمودار.10
0هـاي زمـاني    زهو تنـدي متوسـط آن را بـا    2( , s)  0و 5( , s)  و

2 7( s , s) .بيابيد    

  
  3 -1، مكمل و مرتبط با مثال 6صفحة 

  
 

  هاي زير را تعيين كنيد: درست يا نادرست بودن هر يك از عبارت  .11
  اي است. عت لحظهزمان برابر سر - شيب خط مماس بر نمودار مكان آ)

    اي همواره برابرند. اي و بزرگي سرعت لحظه ب) تندي لحظه
    پ) تندي متوسط و سرعت متوسط همواره برابرند.

  حرك است.متزمان برابر شتاب متوسط  - قاطع در نمودار مكانت) شيب خط 
    اي است. زمان برابر شتاب لحظه - شيب مماس بر نمودار سرعت ث)

  7 -1شكل ، مرتبط با 9صفحة آ) 
  ، مرتبط با متن درس9 صفحةب) 

 2 - 1و  1 - 1هاي  ، مرتبط با رابطه3صفحة پ) 
  9 -1، مرتبط با شكل 11صفحة ت) 
  9 -1، مرتبط با شكل 11صفحة ث) 
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10  
سؤال  كتاب درسي    12 تا 9  ايه صفحه    3فيزيك   اي اي، شتاب متوسط و لحظه تندي و سرعت لحظه

  مرجع
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  هاي مناسب را از داخل پرانتز انتخاب كنيد. عبارت.12

  شود. ميسرعت) تعيين  -شتاب( ، جهت حركت با توجه به جهتبر خط راستدر حركت  آ)
حركت) مسير   - بردار شتاب( خميده، جهت بردار سرعت آن همواره بر ب) در حركت جسم روي مسير

    مماس است.
    است.اي)  سرعت لحظه  - اي شتاب لحظه( در هر نقطه برابر زمان - مكانخط مماس بر نمودار  پ) شيب

عوض  –شود  ميعوض ( الزاماًاگر سرعت جسم صفر شود، جهت حركت بر خط راست ت) در حركت 
    شود.) نمي

- يكنواخت( ث) در حركت بر روي خط راست اگر تغييرات سرعت در واحد زمان ثابت بماند حركت را
    نامند.  شتابدار با شتاب ثابت) مي 

- جهت هم( هستند.……… ) در حركت تند شونده روي خط راست بردارهاي سرعت و شتاب ج
    عمود) -لجهت ا مختلف 

  سرعت) است. –مكان( و محور زمان برابر تغيير زمان  - سرعتمودار ) سطح محصور بين نچ
xvسرعت جسم باشد. در صورتي  vمكان جسم و  xاگر  xمحورروي  ) در حركتح 0  متحرك باشد

    شود.) از مبدأ دور مي –شود به مبدأ نزديك مي( الزاماً

    بردار تغيير سرعت است. جهت) خالف - جهت( درمتوسط ) بردار شتاب خ

  

  ، مرتبط با متن درس9 صفحةآ) 
  95شهريور   -تجربي -آ) نهايي

  8 -1، مرتبط با شكل 10 صفحةب) 
  95شهريور   -تجربي -ب) نهايي

  7 -1، مرتبط با شكل 9 صفحةپ) 
  96دي  -محمدباقر -پ) اصفهان

 
  

5 - 1، مكمل و مرتبط با پرسش 10 ت) صفحة
  96دي  -فرزانگان -ت) شيروان

 ، مكمل و مرتبط با متن درس11 صفحةث) 
  96دي  -البنين ام -اردبيلث) 

 2 -1، مكمل و مشابه فعاليت 16 صفحةج) 
  96دي  -معراج دانش  -اردبيلج) 

  13 -1، مكمل و مشابه مثال 18 صفحةچ) 
  96دي  -تيزهوشان -يزدچ) 

  ، مرتبط با متن درس8 صفحةح) 
  96دي  -تيزهوشان -يزدح) 

  5 -1، مرتبط با رابطة 11 صفحةخ) 
  96دي  -فهيما -بابلخ) 

  تعريف كنيد.فيزيكي زير را هاي  كميت.13
    اي سرعت لحظه آ)

    اي  تندي لحظه ب)
    حركت شتابدار پ)
    شتاب متوسط )ت

    اي شتاب لحظه ث)

  ، مرتبط با متن درس9 ةصفحآ) 
  ، مرتبط با متن درس8 صفحةب) 
  ، مرتبط با متن درس10صفحةپ) 

  ، مرتبط با متن درس11 صفحة) ، ث ت

 هاي متحركي مطابق شكل است و در لحظه زمان  -   مكاننمودار .14
1t 2 وt  3وt   سه خط بر نمودار مماس شده است. با توجه به

مقايسه هاي داده شده را با هم  عت در لحظهمماس، سر شيب خط
     كنيد.

  
  7- 1، مكمل و مشابه مثال 10 صفحة

بـر   هاي مماس  خط dو d،شكل مقابل زمان -در نمودار مكان.15
0t در لحظاتنمودار   6 وt s و  سـرعت اوليـه  باشـند،   مي

6t سرعت در لحظة s .را به دست آوريد  
   

 
 

  3 -1، مكمل و مرتبط با تمرين 10 صفحة
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 كند حركت مي بر روي خط راست  متحركي كه زمان -نمودار مكان.16

    مطابق شكل است:
  

0tظةلح را از افزايش يا كاهش)( رات سرعتتغيي آ)   1 تا لحظـةt 
  بررسي كنيد.

  ؟چقدر است 1tدر لحظةسرعت متحرك  ب)
   دهد؟ تغيير جهت ميمتحرك اي   در چه لحظه پ)

 5 -1، مكمل و مرتبط با پرسش 10 صفحة

   زير است: به صورت شكل xمتحركي روي محور  زمان -  مكاننمودار .17

    

  سرعت متحرك حداقل است.بزرگي يا لحظاتي   در چه لحظه آ)
  دهد. ب) در چه لحظه يا لحظاتي متحرك تغيير مسير مي

  سرعت متحرك روبه افزايش است يا كاهش؟t1پ) از لحظة صفر تا 

 5 -1، مكمل و مرتبط با پرسش 10 صفحة
  96دي  -تيزهوشان -هنبا

مطابق د، كن  راست حركت ميخط روي  كه متحركي زمان - نمودار سرعت.18
  شكل است.

  كند؟ حركت ميمكان محور در سوي منفي متحرك  چند ثانيه آ)
   دهد؟ تغيير جهت مياي  در چه لحظهب) متحرك 

   است؟ تندشوندهي، حركت در چه بازة زمان پ)

  14-1، مكمل و مرتبط با مثال 19 صفحة

    دار است؟ هاي زير بيانگر يك حركت شتاب حركتكدام يك از .19
  زند. حركت اتومبيلي كه ميداني را دور مي آ)
  يابد. كند و سرعتش افزايش مي ) حركت اتومبيلي كه برروي خط راست حركت ميب

   ثابت. تندي روي يك مسير منحني با  حركت بر پ)

  ، مرتبط با متن درس10 صفحة

mسرعت خود را به  s10كند. پس از  ي خط راست حركت ميخودرويي از حال سكون در راستا.20 s20 / 
  چقدر است؟مدت رساند. شتاب متوسط خودرو در اين  مي xجهت محور  خالفدر 

  8 -1، مكمل و مرتبط با مثال 11 صفحة

  
 

  كند مطابق شكل است. حركت مي xخودرويي كه در راستاي محور  زمان  -  سرعتنمودار .21
  
tشتاب متوسط خودرو را از لحظة صفر تا  آ) s14 .بيابيد  

tهاي  ب) شتاب خودرو در لحظه s tو  6 s   چقدر است؟ 10
  

  4مكمل و مشابه تمرين  ،25 صفحة

  .شكل استمطابق كند  حركت ميي كه بر روي خط راست زمان متحرك -نمودار سرعت.22
  زمان چقدر است؟ در مبدأشتاب متحرك  آ)

  است يا منفي؟ متحرك مثبت، شتاب 1tدر لحظة ب)
0tرا ازشتاب متحرك تغييرات  پ)  2تاt .بررسي كنيد  

 

 6 -1، مكمل و مرتبط با پرسش 12 صفحة
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سؤال  زمان -اي به كمك نمودار سرعت  تعيين شتاب متوسط و لحظه
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 كتاب درسي    13 تا 11  هاي صفحه    3فيزيك 

  مرجع
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  :زمان مقابل -در نمودار سرعت.23

  
  بيابيد.  را اول ةثاني 2در شتاب متوسط  آ)

0tدر بازة زمانيشتاب متوسط  ب)  3تاt s  به دست آوريد.را   
  

 

  
  5-1، مكمل و مرتبط با تمرين 13 صفحة

 هاي مقابل كه مربوط به حركت يك جسم بر خط راست است، عبارت زمان  -  سرعتبه نمودار با توجه .24
    درست داخل پرانتز را در پاسخ برگ بنويسيد.

  به صورت خط راست است.) t3تا  t2(نمودار از 
  منفي). –مثبت( شتاب حركت t1در بازة زماني صفر تا  آ)

  متغير) است. –ثابت( شتاب t2تا  t1ب) در بازة زماني 
  صفر) است. –ثابت( شتاب t1پ) در لحظة 
  است. ثابت) –صفر ( سرعت متحرك t2ت) در لحظة 

 ها است.xجهت) محور  –خالف جهت ( حركت جسم در t3تا  t2ث) در بازة زماني 

  13، مكمل و مرتبط با تمرين 27صفحة 
  

كند.  جسمي كه بر روي خط راست حركت مي زمان -  سرعتنمودار .25
  كنيـد. جدول زير را كامل مطابق شكل زير است. با توجه به نمودار 

    
  

  
  

  
  
  

 6 -1، مكمل و مرتبط با پرسش 12 صفحة

متحركـي اسـت كـه روي مسـير      زمان - سرعت رنموداسهمي شكل مقابل .26
    است.مستقيم در حال حركت 

  زماني حركت تندشونده است؟ ةدر چه باز آ)
  دهد؟ هايي متحرك تغيير جهت مي ب) در چه لحظه

  است؟ xشتاب حركت در جهت محور ي هاي زمان بازهپ) در چه 
  است؟ xحركت متحرك در جهت محور هاي زماني  بازهت) در چه 

 6 -1، مكمل و مرتبط با پرسش 12 صفحة
  96دي  -استاد حمدي -سنندج

زمان حركت دو جسم بر روي خط راست مطابق شكل   -   نمودار سرعت.27
    :2tتا 1tاست. در بازة زماني

  تر است؟ توضيح دهيد. جايي كدام متحرك كم آ) جابه
  ب) با استدالل شتاب متوسط دو متحرك را مقايسه كنيد.

  پ) شتاب كدام متحرك در حال كاهش است؟ توضيح دهيد.

  3مكمل و مرتبط با تمرين  ،25 صفحة
  96دي  -ممتاز -تهران

هاي زير را تعيين  ادرستي عبارتبا توجه به نمودار درستي يا ن.28
  كنيد:

 xمتحرك همواره در خالف جهت  t4تا  t2آ) در بازة زماني 
  كند.  حركت مي

  حركت شتابدار كندشونده است. t1ب) در بازة زماني صفر تا 
  سرعت متحرك صفر است. t3پ) در لحظة 

  دهد. جهت حركت خود را تغيير مي t2ت) متحرك در لحظة 
   

  13، مكمل و مرتبط با تمرين 27 صفحة
  96دي  -جامع -اصفهان
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  كانون فرهنگي آموزش  1فصل  - حركت  بر خط راست 13

10  
سؤال  آن ينمودارها و متحرك دو اي كي ثابت سرعت با حركت يبررس

 
كنـد   حركت مـي  xزمان متحركي كه روي محور  -  نمودار سرعت.29

لة زماني حركت تندشـونده  مطابق شكل مقابل است. در كدام فاص
    است؟ xو بردار شتاب متحرك در جهت مثبت محور 

    
  

  13، مكمل و مرتبط با تمرين 27 صفحة
  96دي  -پورجوادي -تهران

    دهد. نشان مي t4زمان متحركي را در بازة زماني صفر تا  -  شكل مقابل نمودار سرعت.30

    
  نوع حركت جسم را مشخص كنيد. t3تا  t2آ) در بازة 

  ب) در كدام لحظات شتاب حركت صفر است؟
  مشخص كنيد.  t2تا t1پ) عالمت سرعت را در بازة زماني 

  

  13، مكمل و مرتبط با تمرين 27 صفحة
  96دي  -راهللاثا -كرمان

  
  

 
    عبارت درست را از داخل پرانتز انتخاب كنيد. آ).31

  اي با هم برابرند. ) بر خط راست، سرعت متوسط و سرعت لحظهسرعت ثابتبا با شتاب ثابت، ( در حركت
    ب) درستي يا نادرستي عبارت زير را تعيين كنيد.

هاي مساوي داراي نجام شده در زمانهاي ا جايي در حركت بر مسير مستقيم با سرعت ثابت جابه
  مقادير يكسان است.

  ، مرتبط با متن درس13 صفحةآ) 
  90شهريور  -رياضي -آ) نهايي

  ، مرتبط با متن درس12 صفحةب) 
  90شهريور  -رياضي -ب) نهايي

باشد و 20mزماندر مبدأ  مكان متحرك، اگر استدر حركت xورثابت روي مح متحركي با سرعت.32
    قرار داشته باشد. 40mدر مكان زمان، از مبدأ  هثاني 30گذشت پس از 

  .آن را رسم كنيد زمان -  مكان متحرك را بيابيد و نمودارمعادلة حركت  آ)
  قرار دارد؟مبدأ مكان متري  10در فاصلة چه لحظاتي متحرك در  ب)

  14، مكمل و مرتبط با تمرين 27 فحةص

ثانيه 30باشد و  m/s25و برابر قطار ثابت اگر سرعت  ،مي گذردمتر  500 به طول پليقطاري از روي .33
    قطار چقدر است؟ د، طولتا از پل عبور كنطول بكشد 

  7 -1، مرتبط با رابطة 13 صفحة

    دهد. مينشان  SIكند در  كه بر روي خط راست حركت مي يركمتح زمان  - مكاننمودار  زيرشكل .34
  

    نوع حركت را بيان كنيد. آ)
  دست آوريد. به  متحرك را زمان -   مكانب) معادله 

  را رسم كنيد. زمان  -  سرعتمودار پ) ن
  دوم پيدا كنيد  ةاول و ثاني ةت) سرعت متوسط را در ثاني

  و نتيجه را با هم مقايسه كنيد.

  10-1، مكمل و مرتبط با مثال 14 صفحة
  96دي  -البنين ام -اردبيل

  ، مطابق شكل است.روي خط راست در حركت است متحركي كهزمان  - نمودار مكان.35
آن  زمان -سرعتو نمودار  را به دست آوريدسرعت متحرك  آ)

  را رسم كنيد.
دقيقه  3را در مدت جايي متحرك  و جابه مسافت طي شده ب)

  .به دست آوريد
   .قرار داردزمان، در چه مكاني از مبدأ  دقيقه 3گذشت پس از متحرك  پ)

  10-1، مكمل و مرتبط با مثال 14 صفحة
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 كتاب درسي    15 تا 13  هاي صفحه    3فيزيك 

 حركت با سرعت ثابت
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�3193د: �3193د:

  
فرهنگي آموزش        14  دوازدهم)پايه (ي ياضر 3سؤال تشريحي فيزيك   500   كانون 

 
 فرودگاهاز يك  زمان هم ، در يك مسير مستقيمتبر ساعكيلومتر  600 و 400 هاي سرعت دو هواپيما با.36

زودتر  چند دقيقه تر پيماي سريعهواكنند،  پرواز مي كيلومتر 900ي به فاصلة فرودگاه ديگر مقصد به
    رسد؟ مي

  7 -1، مرتبط با رابطة 13 صفحة

هاي  به ترتيب با سرعت خودروقرار دارند. اگر اين دو يكديگر از  m20در فاصلة  Bو  Aخودروي دو .37
mثابت  s5 mو  / s10 بعد از چه مدت بهم خودرو نند. اين دو يگر شروع به حركت كبه سمت يكد /
  رسند؟ مي

  6-1، مكمل و مرتبط با تمرين 14 صفحة
  

1اتومبيلي.38
mثابت  را با سرعت مسيري 4 s10 ر كند. اگ مي يط v2و بقيه مسير را با سرعت ثابت  /

mسرعت متوسط در تمام مسير  s16   چقدر است؟ v2مقدار  ،باشد /
  7 -1، مرتبط با رابطة 13 صفحة

است و دو نمودار  Bو  Aدو متحرك  زمان  -   مكانرو نمودار  شكل روبه.39
  رسند؟ برهم عمودند. در چند متري مبدأ دو متحرك به هم مي

  
  
  

  6-1، مكمل و مرتبط با تمرين 14 صفحة

حركت  xدهد كه در راستاي محور  را نشان مي Bو  Aدو متحرك  زمان  -  مكاننمودار  ،شكل مقابل.40
  كنند. مي

  

    متحرك را پيدا كنيد.دو هر يك از سرعت  آ)
  يك را بنويسيد. هر حركتب) معادله 

   كند. ها از هم چگونه تغيير مي پ) با گذشت زمان فاصله آن
  ادامه يابد) به همين صورت ها فرض كنيد حركت آن(

tها از هم در لحظة  ت) فاصلة ان s     چقدر است؟ 6
  

  6 -1، مرتبط با تمرين 14 صفحة

  

  
  

  
kmثانيه از  5در طي  با شتاب ثابتسرعت خودرويي .41 h36 kmبه / h72   رسد. مي /

  

    بنويسيد. SIمعادلة سرعت خودرو  را در آ)
kmب) سرعت خودرو در طي چه مدتي از آغاز اين حركت به  h144   خواهد رسيد. /

  11-1، مكمل و مرتبط با مثال 16 صفحة

vبه صورت  SIكند در  ت ميحرك xمتحركي كه در امتداد محور  زمان  -  سرعتمعادلة .42 t  4 20 
    است،

tسرعت متحرك در لحظة  آ) s     چقدر است؟ 2
  شود؟ اي سرعت متحرك صفر مي ب) در چه لحظه

  اول حركت چقدر است؟ ةثاني 3پ) سرعت متوسط متحرك در 

  8 -1، مكمل و مشابه تمرين 16 صفحة
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  كانون فرهنگي آموزش  1فصل  - حركت  بر خط راست 15

 
22با رابطة  SIكت جسمي در معادلة حر.43 8 6x t t    .بيان شده است  

  

  را بياييد. حركتو شتاب  همكان اوليه، سرعت اولي آ)
  اي سرعت صفر است؟ ب) در چه لحظه

  عبور كرده است؟مكان پ) در چه لحظاتي متحرك از مبدأ 
  متحرك را رسم كنيد. زمان -   مكانت) نمودار 

  10 -1رابطة ، مرتبط با 17 صفحة
  96دي  -امامت -تهران

2با رابطة  SIمعادلة حركت جسمي در .44 4 3x t t    .بيان شده است  
  

     معادلة سرعت آن را به دست آوريد. آ)
tب) شتاب حركت متحرك را در لحظة  s   دست آوريد. به 2

  را رسم كنيد. زمان -   مكانپ) نمودار 

  10 -1، مرتبط با رابطة 17 صفحة
  96دي  -جامع -اصفهان

22 به صورت SIمعادلة حركت جسمي كه بر خط راست در حال حركت است در .45 6 8x t t  

    ثانيه رسم كنيد. 10آن را در مدت  زمان  -  سرعتنمودار  باشد. مي
  10 -1، مرتبط با رابطة 17 صفحة
  96دي  -عالمه جعفري -قزوين

22معادلة حركت جسمي با رابطة .46 4 3x t t    .بيان شده است  
  

  در چه زماني متحرك تغيير جهت داده است؟ آ)
  ها حركت كرده است؟ xب) چند ثانيه متحرك جهت محور 

  10 -1، مرتبط با رابطة 17 صفحة
  96دي  -رشد نو -كرج

22معادلة حركت متحركي بر خط راست .47 2 2x t t   باشد. مي  
  

  دهد؟ تغيير جهت مي متحرك اي در چه لحظه آ)
  از نظر تندشونده و كندشونده بودن بررسي كنيد.ب) نوع حركت آن را 

  10 -1، مرتبط با رابطة 17 صفحة
  96دي  -نمونه انديشه -بيرجند

2بـه صـورت    SIجسـمي در   حركتمعادلة .48 4 4x t t    صـلة زمـاني بـين    اسـت. در فاt 1 0

tو  s2     مسافت طي شده توسط جسم چند متر است؟4
  10 -1، مرتبط با رابطة 17 صفحة

  96دي  -االحرار مكتب -تهران

xبه صورت  SIآن در  حركتكند و معادلة  حركت مي x روي محور متحركي بر.49 t t  23 6 202
    كند، چند متر است؟ ثانية اول حركت طي مي 3است. مسافتي كه اين متحرك در 

  10 -1، مرتبط با رابطة 17 صفحة
  96دي  -الغدير -تهران

2به صورت  SIزمان جسمي در  –معادلة مكان.50 8 12x t t   .است  
  

tبازة زماني  سرعت متوسط جسم را در آ) s1 t تا 1 s2   .محاسبه كنيد6
tب) مسافت طي شده توسط جسم از لحظة  s1 tتا  1 s2   را محاسبه كنيد. 6

  10 -1، مرتبط با رابطة 17 صفحة
  96دي  -جامع -اصفهان

  مرجع



�3193د: �3193د:

  
فرهنگي آموزش        16  دوازدهم)پايه (ي ياضر 3سؤال تشريحي فيزيك   500   كانون 

  

  
 

40آيد پس از  شتاب ثابت روي خط راست به حركت در ميهواپيمايي در باند فرودگاه از حال سكون با .51

kmثانيه به سرعت  h324   آيد. در مي رسد و سپس به پرواز مي /
  

  شتاب حركت هواپيما را در طي حركت روي باند به دست آوريد. آ)

mب) پس از چه مدت از آغاز حركت، سرعتش به  s36   ؟رسد مي /

  پ) قبل از پرواز، چند متر روي باند فرودگاه حركت كرده است؟

  11 -1، مكمل و مرتبط با مثال 16 صفحة

kmاتومبيلي با سرعت .52 h72 كند و  بيند و ترمز مي در حركت است راننده مانعي را در مقابل خود مي /
  مطلوبست: ،تد با ثابت فرض كردن شتابايس مي s10اتومبيل بعد از 

  

  شتاب حركت اتومبيل آ)
  جايي از لحظة ترمز تا توقف كامل ب) جابه

  13 -1، مكمل و مرتبط با مثال 18 صفحة
  96دي  -ثاراهللا -كرمان

mمتحركي با شتاب .53 s22   ايستد. مي 36mكاهد و بعد از  از سرعت خود مي /
  

  سرعت اوليه متحرك چند متر بر ثانيه است؟ آ)
  ب) مدت زمان حركت چند ثانيه بوده است؟

  13 -1، مكمل و مرتبط با مثال 18 صفحة

mبيشينة شتاب يك خودرو در حين ترمز كردن در جادة خيس .54 s22 است. اگر اين خودرو با سرعت  /
km h72 تواند خودرو  متري خود ببيند، آيا مي 45حركت باشد و راننده ناگهان مانعي را در فاصلة در  /

  كند؟متوقف  قبل از برخورد به مانعرا 

  13 -1، مكمل و مرتبط با مثال 18 صفحة
  90دي  -نهايي تجربي

شود. اگر حركت  فرو رفته و متوقف ميدر آن  cm10به تنة درختي برخورد كرده و  تفنگيگلولة .55
ثانيه باشد،  001/0الزم از لحظة برخورد تا توقف گلوله برابر  ثابت و زمانگلوله در درخت با شتاب 

    بوده است؟سرعت برخورد گلوله به درخت چند متر بر ثانيه 

  13 -1، مكمل و مرتبط با مثال 18 صفحة
  96دي  -عالمه جعفري -قزوين

mن سرعت اوليه با شتاباتومبيلي بدو.56 s26 كند و پس از  شروع به حركت مي، در مسيري مستقيم /
mمدتي با شتاب  s22  كند  ميتا توقف طي  گيرد تا متوقف گردد. اگر كل مسافتي كه اتومبيل ترمز مي /

  ؟استزمان كل حركت چقدر  ،متر باشد 48

  13 -1و مرتبط با مثال ، مكمل 18 صفحة
  96دي  -فرزانگان -اراك

  
 

mدر پشت چراغ قرمز ايستاده است. با سبز شدن چراغ، خودرو با شتاب  خودرويي.57 s22 شروع به  /
kmكند. در همين لحظه كاميوني با سرعت ثابت  حركت مي h72 مدت ه گذرد. پس از چ از كنار آن مي /

    رسد؟ در اين لحظه سرعت خودرو چقدر است؟ به كاميون ميخودرو 

  21، مكمل و مرتبط با تمرين 28 صفحة
  96دي  -نمونه انديشه -بيرجند

mاتومبيلي با شتاب .58 s22 kmافتد. در همين لحظه كاميوني با سرعت ثابت  از حال سكون به راه مي / h108 / 
    گذرد. از كنار آن مي

  رسد؟ پس از چه زماني اتومبيل به كاميون مي آ)
  بيابيد.مدت جايي آنها را در اين  ب) جابه

  21، مكمل و مرتبط با تمرين 28 صفحة
  96دي  -1فرزانگان  -اراك

 

10  
سؤال  حل مسائل در حركت با شتاب ثابت

 مسائل مربوط به حركت يك جسم

 وط به حركت دو جسممسائل مرب

 كتاب درسي    21 تا 15  هاي صفحه    3فيزيك 

  مرجع



  
  كانون فرهنگي آموزش  1فصل  - حركت  بر خط راست 17

 
mكه با سرعت ثابت  A خودروي.59 s20 mكه با سرعت  Bحركت است از خودروي  در / s10 حركت  /

mبا شتاب ثابت  Bگيرد. در همين لحظه خودروي  ميسبقت  ،كند مي s22 افزايد.  به سرعت خود مي /
    ؟رسد مي Aبه  Bسبقت خودروي  پس از طي چه مسافتي نسبت به محل

    

  21، مكمل و مرتبط با تمرين 28 صفحة
  96دي  -معراج دانش -اردبيل

با شتاب  ،شود اتومبيلي پشت چراغ قرمز در چهار راهي ايستاده است. هنگامي كه چراغ سبز مي.60
m s24 متري از  300كاميوني كه در فاصلة  ،كند، در همين لحظه در مسير مقابل شروع به حركت مي /

kmچهارراه است با سرعت ثابت  h36   آيد: به سمت چهارراه مي /
    

  كنند؟ اي پس از سبز شدن چراغ ازكنار هم عبور مي اتومبيل و كاميون در چه لحظه آ)
  كنند؟ ز چهارراه، از كنار هم عبور مياي ا ب) در چه فاصله

  21، مكمل و مرتبط با تمرين 28 صفحة
  96دي  - صدر -آباد خرم

  
  

كند مطابق  حركت مي xمتحركي كه روي محور  زمان  -  مكاننمودار   .61
به  t2سهمي و از  t2از صفر تا ( با توجه به نموداراست.  زير شكل

  را انتخاب كنيد. بعد خط راست) گزينة درست
  

    
  كندشونده) است. –تندشونده( نوع حركتt1در بازة زماني صفر تا  آ)

t)ب) در لحظة  t )1   جهت حركت عوض شده است. 2
t)پ) در لحظة  t )1   مكان عبور كرده است.جسم از مبدأ  2

  حركت كرده است. xحور خالف جهت) م –جهت ( جسم درt3تا  t2ت) در بازة زماني 
  منفي) است. –مثبت ( عالمت شتاب جسم t2تا  t1ث) در بازة زماني 

  19، مكمل و مرتبط با تمرين 28صفحة 
  96دي  -تدبير علم -تهران

 ،نموداراست. با توجه به زير كند، مطابق شكل  جسمي كه بر خط راست حركت مي زمان  -   مكاننمودار .62
  هاي خالي جدول زير را كامل كرده و جدول كامل شده را، به پاسخ نامه انتقال دهيد. خانه

  
  
  
  

  

 6 -1با پرسش ، مكمل و مرتبط 12 صفحة
  96دي  -خميني نمونه امام -آذرشهر

حال متحركي كه روي خط راست در  زمان  -   مكاننمودار  شكل مقابل.63
كدام دهد مشخص كنيد سرعت و شتاب، هر  است را نشان مي حركت

    چند بار تغيير جهت داده است؟
    

  

  ، مرتبط با متن درس11 صفحة
  96دي  -آبان 29شهداي  -ساري
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10  
سؤال  كتاب درسي    18 تا 6  هاي صفحه    3فيزيك  زمان در حركت شتابدار -  بررسي نمودار مكان

  مرجع



�3193د: �3193د:

  
فرهنگي آموزش        18  دوازدهم)پايه (ي ياضر 3سؤال تشريحي فيزيك   500   كانون 

 
    متحركي مطابق شكل است: زمان -  مكاندار نمو.64

  
  حركت كندشونده است يا تندشونده؟ t1از لحظة صفر تا  آ)

  شتاب مثبت است يا منفي؟ t1ب) از لحظة صفر تا 
حركت در حال  xمتحرك در جهت محور t2تا  t1پ) در بازة زماني 

  است يا خالف جهت آن؟
  دهد؟ چه چيزي را نشان مي ABت) شيب خط 

  14 -1، مرتبط با شكل 17 صفحة

كند  ميها حركت xمتحركي كه روي محور  زمان  -   مكاننمودار .65
    مطابق شكل زير است:

6tوع تا جايي متحرك از لحظه شر جابه آ) s چقدر است؟  
  است؟ xب) در كدام بازة زماني حركت در جهت 

  پ) در كدام بازة زماني حركت كند شونده است؟
3tت) در لحظة  s سرعت متحرك چقدر است؟  

  19، مكمل و مرتبط با تمرين 28 صفحة
  96دي  -راهللاثا -كرمان

متحركي كه در مسير مستقيم با  زمان  -  مكانشكل مقابل نمودار .66
لحظة . سرعت متحرك در دهد نشان ميكند،  شتاب ثابت حركت مي

3t s دست آوريد. هرا ب 

   

 
  

  12 -1، مكمل و مرتبط با مثال 17 صفحة
  96دي  -افشار -اروميه

  را بنويسيد.آن حركت متحرك  سهمي مقابل، معادلةوجه به نمودار با ت.67
    

  
  
  
  

  12 -1، مكمل و مرتبط با مثال 17 صفحة
  96دي  -تيزهوشان -زاهدان

    متحركي مطابق شكل يك سهمي است. زمان -  مكاننمودار .68
    

  در هر بازة زماني مشخص كنيد. را نوع حركت آ)
  بنويسيد. SIحركت آن را در  ب) معادلة

  
  
  

  19، مكمل و مرتبط با تمرين 28 صفحة
  96دي  -فرزانگان -شيروان

است. رو  مطابق شكل روبه Bو  Aدو خودروي  زمان  -   مكاننمودار .69
   ، قسمتي از يك سهمي است.Bنمودار 

  اين دو خودرو را توصيف كنيد. حركت آ)
  چه اتفاقي افتاده است؟ 1tب) در لحظة 

  
  

  9، مكمل و مرتبط با تمرين 26 صفحة
  96دي  - قدس -تهران
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  كانون فرهنگي آموزش  1فصل  - حركت  بر خط راست 19

 
    مطابق شكل مقابل است: Bو  Aدو خودروي  زمان -  مكاننمودار .70

    
  با ذكر دليل معين كنيد. 1tنوع حركت دو خودرو را از لحظة صفر تا  آ)

ها را  دو اتفاق افتاده است. آن Bبراي خودروي  1tب) در لحظة 
  بنويسيد.

  9، مكمل و مرتبط با تمرين 26 صفحة
  96دي  –يتجرب -نهايي

  
 

  متحركي در شكل داده شده است. زمان  -  سرعتنمودار .71
  

0tاگر متحرك در لحظة  آ)  2درx m  باشد، معادلة حركت آن
    را به دست آوريد.

tب) سرعت متحرك در لحظة  s   چقدر است؟ 5

  14-1مل و مرتبط با مثال ، مك19صفحة 
  96دي  -جامع -اصفهان

است. متحرك پس  زير شكلمطابق زمان متحركي  -  نمودار سرعت.72
  جا شده است؟ جابهثانيه چقدر  6از 

    
  
  

  

  14-1، مكمل و مرتبط با مثال 19صفحة 
  96خرداد -تجربي -نهايي

كند  ميمتحركي كه بر روي خط راست حركت  زمان  -   سرعتنمودار .73
    به صورت زير است.

   را به دست آوريد. مقدار شتاب در هر مرحله آ)
  چگونه است؟ ب) نوع حركت در هر مرحله

  در كل حركت چقدر است؟ جايي متحرك پ) جابه
  ثانيه را به دست آوريد. 8در مدت  ت) سرعت متوسط

  14-1، مكمل و مرتبط با مثال 19صفحة 
  96دي  -اكبر شاهد حضرت علي -قم

كنيد كه  جسمي را مشاهده مي زمان  -  سرعت، نمودار زير لدر شك.74
  كند. حركت مي xروي محور 

  در كدام بازة زماني حركت جسم كند شونده است؟ آ)
  دهد؟ اي جسم تغيير جهت مي ب) در چه لحظه

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

  
  14-1، مكمل و مرتبط با مثال 19صفحة 

كند  ميمتحركي كه در مسير مستقيم حركت  زمان  -   سرعتنمودار .75
  مطابق شكل زير است.

  زماني حركت جسم كند شونده است؟ هاي هدر كدام باز آ)
  دهد؟ اي جسم تغيير جهت مي ب) در چه لحظه

  بدست آوريد. s10پ) سرعت متوسط جسم را در مدت زمان 

  
  22، مكمل و مرتبط با تمرين 28صفحة 
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سؤال  كتاب درسي    21 تا 11  هاي صفحه    3فيزيك  نمودار ريز مساحت از  استفاده و زمان -شتاب و زمان - سرعت  ينمودارها ليتحل

  مرجع



�3193د: �3193د:

  
فرهنگي آموزش        20  دوازدهم)پايه (ي ياضر 3سؤال تشريحي فيزيك   500   كانون 

 
  حركت متحركي مطابق شكل روبرو است. زمان  -  سرعتنمودار .76

    
  
  زمان را به طور كيفي رسم كنيد. –نمودار شتاب  آ)

  ؟ب) در كدام بازة زماني حركت تندشونده است

 10 -1، مكمل و مرتبط با تمرين 21صفحة 
  96دي  -تجربي -نهايي

جسمي كه بر مسير مسـتقيم حركـت    زمان -  سرعتنمودار .77
 7كند مطابق شكل است. اگر سـرعت متوسـط در مـدت     مي

mثانيه  s4     چقدر است؟ v0باشد،  /
  

  
  

 10 -1تبط با تمرين ، مكمل و مر21صفحة 
  96دي  -رازي -كرمانشاه

در شكل مقابل  Bو  Aدو متحرك  زمان -  سرعتنمودار .78
نشان داده شده است. اين دو متحرك در مبدأ زمان از يك 

  كنند. مطلوبست: مكان عبور مي
  شود؟ رك برابر ميماني سرعت دو متحپس از چه مدت ز آ)

  رسند؟ ي دو متحرك دوباره به هم ميب) پس از چه مدت زمان
  

  21، مكمل و مرتبط با تمرين 28صفحة 
  96دي  -تيزهوشان -بانه

هـا حركـت   xزمان متحركي كه بر محـور  –نمودار شتاب .79
مطابق شكل زير است. اگـر سـرعت متحـرك در     ،كند مي

tلحظة  s10  برابر باm/s2 ،باشد                        
0متحرك در اولية سرعت  آ) 0t   است؟ متر بر ثانيهچند  

متر بر ثانيه چند  20ب) سرعت متوسط متحرك در مدت 
  است؟ ثانيه

 11 -1، مكمل و مرتبط با تمرين 21صفحة 
  96دي  -فرزانگان -اصفهان

زمان متحركي كه در مسير مستقيم حركت  –نمودار شتاب .80
جايي متحرك در  صورت شكل زير است. اگر جابه كند، به مي
متحرك چند متر  ةاولي متر باشد، سرعت 156ثانيه  10 اين

  بر ثانيه است؟
  

 11 -1، مكمل و مرتبط با تمرين 21صفحة 
  96دي  -شهيد بهشتي -كاشان

  

  
 

    كنيم. متري سطح زمين رها مي 80توپي را از ارتفاع .81
  سرعت آن هنگام برخورد به زمين چقدر است؟ آ)

  ب) زمان حركت توپ تا رسيدن به زمين چند ثانيه است؟
  زمان حركت توپ را در اين سقوط رسم كنيد.  - پ) نمودار سرعت

  16 -1، مكمل و مرتبط با مثال 23صفحة 
 90دي  -تجربي -نهايي
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سؤال  قوط آزادس

 كتاب درسي    24 تا 21  هاي صفحه    3فيزيك  سقوط آزاد يك جسم

  مرجع



  
  كانون فرهنگي آموزش  1فصل  - حركت  بر خط راست 21

 
سقوط متر را طي كرده است. ارتفاع  75جسمي از ارتفاع زياد رها شده و در ثانية آخر حركت مسافت .82

g)چقدر است؟  m/s ) 210     
  25تمرين ، مكمل و مرتبط با 28صفحة 

  96دي  -تيزهوشان -زاهدان

توسط رسد. مسافت پيموده شده  به زمين ميثانيه  7كنيم و پس از  اي را در شرايط خالء رها مي گلوله.83
    ثانية آخر حركت برابر چند متر است؟ 3گلوله در 

  25تمرين ، مكمل و مرتبط با 28صفحة 
  96دي  -رضوان -تهران

رسد. ارتفاع ساختمان چقدر  ثانيه به زمين مي 4شود و بعد از  اي از باالي ساختماني رها مي گلوله.84
    شود؟ جا مي ل چقدر جابهثانية او 2است و گلوله در 

  25تمرين ، مكمل و مرتبط با 28صفحة 
  96دي  -تدبير علم -تهران

7كنيم. در صورتي كه سرعت جسم هنگام برخورد به زمين  رها مي hجسمي را از ارتفاع .85
سرعت  5

    را پيدا كنيد.hفاع ثانيه قبل از برخورد باشد، ارت 2جسم در 
  25تمرين ، مكمل و مرتبط با 28صفحة 

  96دي  -فرزانگان -همدان

رسد،  به زمين مي m/s40اي رها شده و با سرعت  اي در شرايط خأل و در امتداد قائم از نقطه گلوله.86
    د متر است؟جايي گلوله در دو ثانية آخر حركت چن جابه

  25تمرين ، مكمل و مرتبط با 28صفحة 
  96دي  -مشكات -خواف

رسد،  متري سطح زمين مي 50اي كه به  شود و در لحظه رها مي hاي در شرايط خأل از ارتفاع  گلوله.87
g)رسد؟  ن به زمين ميشود. اين گلوله چند ثانيه پس از رها شد مي m/s15سرعتش  m / s ) 210    

  25تمرين ، مكمل و مرتبط با 28صفحة 
  96دي  -عالمه حلي -مالرد

3شود. اندازة سرعت متوسط گلوله در مدت زماني كه  اي از ارتفاع بلندي رها مي گلوله.88
طي آخر مسير را  4

    كند؟ ميتوسط گلوله در مدت زماني است كه نيمة اول مسير را طي كند چند برابر بزرگي سرعت م مي
  25تمرين ، مكمل و مرتبط با 28صفحة 

  96دي  -فرزانگان -اصفهان

  
 

    كنيم. متري رها مي 125ثانيه از ارتفاع  3دو گلوله را با اختالف زماني .89
  ؟بيشترين فاصلة دو گلوله چقدر است آ)

  چقدر است؟ حظهدر اين ل ب) سرعت هر دو گلوله

زمان دو گلوله را از لحظة رها شدن گلولة اول تا رسيدن به   -زمان و سرعت  -) نمودارهاي مكانپ
  سطح زمين در يك دستگاه مختصات رسم كنيد.

  
 13 -1، مكمل و مرتبط با تمرين 24صفحة  

كنند(بدون  كه در يك امتداد قائم هستند، سه گلوله به طور آزاد سقوط مي Cو  A ،Bهاي از نقطه.90
ABباشد، نسبت  vو v3 ،2vها در لحظة برخورد به زمين به ترتيب  سرعت اوليه). اگر سرعت آن

BC
 

  را  به دست آوريد.
    

 13 -1، مكمل و مرتبط با تمرين 24صفحة 
  96دي  -عالمه حلي -مالرد

 

 سقوط آزاد دو يا چند جسم

  مرجع


