
تا شماره از شماره تعداد تست

1942 1811 132 بخش 3: حرکت با شتاب ثابت روی 
خط راست

1959 1943 17 به سوی 100

356 کل فصل

1810 1770 41 بخش 2: حرکت بـا سرعت ثابت

1769 1604 166 بخش 1: شناخت حرکت روی خط راست

 درس نـامــۀ ایـن بخش را

در صفحۀ 303 جلد دوم بخوانید.

پاسخ نـامــۀ ایـن بخش را

در صفحۀ 318 جلد دوم بخوانید.

به ترتیب از راست به چپ کدام کمیت برداری است و کدام کمیت در حرکت یک متحرک بین دو نقطءه معین، به مسیر طی شده بین آن دو نقطه بستگی ندارد؟6 1604
4( مسافت، مسافت 3( جابه جایی، جابه جایی  2( مسافت، جابه جایی  1( جابه جایی، مسافت 

طول 6 1605 اگر  می دهد.  نشان   B نقطءه  تا   A نقطءه  از  را  ورزشکاری  مسیر حرکت  منحنی خط چین  مقابل  در شکل 
)برگرفته از کتاب دریس( 30m است.   30m باشد، ................ ورزشکار ............... از AB برابر پاره خط

2( اندازءه جابه جایی، بیشتر  1( اندازءه جابه جایی، کم تر   

4( مسافت طی شده توسط، بیشتر   3( مسافت طی شده توسط، کم تر   

مطابق شکل، متحرکی از نقطءه A روی خط راست به نقطءه B و سپس از نقطءه B روی مسیر مستقیم دیگری به 6 1606
نقطءه C می رود. جهت بردار جابه جایی و اندازءه آن کدام است؟

 170m ، )2    170m ، )1

 130m ، )4    130m ، )3
 

در شکل مقابل شخصی روی خط راست و بین دو نقطءه )1( و )2( به طور متناوب در حال 6 1607
رفت وبرگشت است. اگر شخص حرکت خود را از نقطءه )1( شروع کرده باشد، اندازءه جابه جایی و 
مسافت طی شده توسط او از لحظءه شروع حرکت تا لحظه ای که برای سومین بار از نقطءه )3( عبور 
)برگرفته از کتاب دریس( می کند، به ترتیب از راست به چپ چند متر است؟  

 28 ،8 )2    20 ،8 )1

 28 ،4 )4    20 ،4 )3
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شکل مقابل مسیر دانش آموزی از خانه تا مدرسه اش را در یک نرم افزار مسیریاب نشان می دهد. در این 6 1608
200m به طرف جنوب  400m به طرف شرق و در نهایت 500m به طرف شمال، سپس ابتدا مسیر، دانش آموز 
حرکت می کند. اندازءه جابه جایی دانش آموز و مسافت طی شده توسط او، وقتی از خانه به مدرسه می رود به ترتیب 
)برگرفته از کتاب دریس( از راست به چپ چند متر است؟ 

 1100 ،500 )1
 100 61 ،500 )2

 1100 ،300 )3
  100 61 ،300 )4

شکل مقابل مدار دایره ای حرکت ماه به دور زمین را نشان می دهد. در بازءه  زمانی ای که ماه در جهت نشان 6 1609
داده شده از مکان )1( حرکت می کند و برای دومین بار به مکان )2( می رسد، مسافت طی شده توسط آن چند برابر 
)برگرفته از کتاب دریس( اندازءه جابه جایی اش است؟ )خط واصل دو نقطءه )1( و )2( از مرکز زمین عبور می کند.(  

 3p )4   p )3   3
2

p )2   p
2 )1

کدام یک از گزاره های زیر درست است؟6 1610
الف( در حرکت روی خط راست، الزاماً مسافت با اندازءه جابه جایی برابر است.

ب( در حرکت روی مسیر غیر خط راست الزاماً مسافت، بزرگ تر از اندازءه جابه جایی است.
4( هیچ کدام 3( )الف( و )ب(  2( )ب(  1( )الف( 

80min از شهر قیدار به شهر زنجان 6 1611 88 در مدت زمان  km مطابق شکل روبه رو خودرویی با طی مسیری به طول
می رسد، تندی متوسط و اندازءه سرعت متوسط خودرو در این حرکت به ترتیب از راست به چپ چند متر بر ثانیه است؟
)برگرفته از کتاب دریس(  

 25 ، 55
3

)1

 12 5/  ، 55
3

)2

 25 ، 110
3

)3

  12 5/ ، 110
3

)4

6 به 6 1612 45: ′′ 6 تا 30: ′′ 30 است. اندازءه سرعت متوسط و تندی متوسط نوک عقربءه دقیقه شمار این ساعت در بازءه زمانی cm طول عقربءه دقیقه شمار ساعتی 
ترتیب از راست به چپ چند سانتی متر بر دقیقه است؟ 

 2p ، 2 )4   p ، 2 )3   2p ، 2 2 )2   p ، 2 2 )1
DDt برای اولین بار به نقطءه B در طرف مقابل می رسد. 6 1613 مطابق شکل روبه رو، آونگی از نقطءه A رها می شود و پس از مدت

2m باشد، تندی متوسط آن در این حرکت چند متر بر ثانیه است؟ s/ اگر اندازءه سرعت متوسط گلولءه آونگ

 3p )2    p
3 )1

  2 3p )4    2
3

p )3
، مسافت6 1614 20m s/ 10m بدون تغییر جهت به سمت شمال حرکت می کند. سپس با تندی متوسط s/ 30 با تندی متوسط s متحرکی روی خط راست به مدت

400m را به سمت غرب بدون تغییر جهت طی می کند. اندازءه سرعت متوسط متحرک چند کیلومتر بر ساعت است؟

 50 4/ )4  36 )3  14 )2  10 )1
در یک مدت زمان معین، تندی متوسط متحرک، بزرگ تر از اندازءه سرعت متوسط آن است. کدام یک از موارد زیر دربارءه حرکت این متحرک درست است؟6 1615

الف( مسافت طی شده توسط متحرک، بزرگ تر از اندازءه جابه جایی متحرک است.
ب( مسیر حرکت متحرک نمی تواند خط راست باشد.

4( هیچ کدام 3( )الف( و )ب(  2( )ب(  1( )الف( 
75 از شهر B به شهر A برمی گردد. اگر اختالف زمان بین 6 1616 km h/ 60 از شهر A به شهر B می رود و با تندی متوسط km h/ اتومبیلی با تندی متوسط

رفت و برگشت اتومبیل 15 دقیقه باشد، طول جادءه بین دو شهر چند کیلومتر است؟
225 )4  150 )3  75 )2   37 5/ )1
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بردار ............... برداری است که مبدأ محور را به مکان جسم در هر لحظه وصل می کند و اگر این بردار در جهت محور x باشد، یعنی متحرک ...............6 1617
)برگرفته از کتاب دریس( 2( جابه جایی، در قسمت مثبت محور x قرار دارد.   1( جابه جایی، در جهت محور x در حال حرکت است.  

4( مکان، در قسمت مثبت محور x قرار دارد.  3( مکان، در جهت محور x در حال حرکت است.  
t3 در نقطءه C قرار دارد. 6 1618 t2 در نقطءه B و در لحظءه t1 در نقطءه A، در لحظءه متحرکی که در راستای محور x در حال حرکت است، مطابق شکل در لحظءه

)برگرفته از کتاب دریس( t3 است؟   t1 تا t2 چند برابر اندازءه جابه جایی متحرک در بازءه زمانی اندازءه بردار مکان متحرک در لحظءه

 4
3

)2    3
4

)1

  14
3

)4    3

14
)3

x است. بردارهای مکان اولیءه متحرک و مکان متحرک 6 1619 cos t�� ��3
2

1( )�� معادله مکانـ  زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می کند، در SI به صورت
t به ترتیب از راست به چپ برحسب متر کدام است؟  s== 3 در لحظءه

 −2


i  ، 4


i )4   


i  ، 4


i )3   −2


i  ،


i )2   


i  ،


i )1
t چند 6 1620 s== 2 x است. فاصلءه متحرک از مبدأ در لحظءه  t t�� �� ��3

8 معادلءه حرکت متحرکی که در راستای محور x در حال حرکت است، در SI به صورت2
برابر اندازءه جابه جایی آن در 2 ثانیءه اول حرکت است؟ 

 3
2

)4   2
3

)3   3
4

)2   4
3

)1
x است. اندازءه جابه جایی متحرک در ثانیءه دوم حرکت چند 6 1621 t t�� ��2 sin( )�� معادلءه حرکت متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می کند، در SI به صورت

برابر اندازءه جابه جایی آن در دو ثانیءه سوم حرکت است؟ 
 3

20
)4   20

3
)3  5 )2   1

5
)1

t1 از مکان اولیه اش و در لحظءه6 1622 x است. متحرک در لحظءه t t�� �� ��2
2 8 معادلءه مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند در SI به صورت

t کدام است؟ 
t
2

1

t2 از مبدأ مکان عبور می کند.

 2 )4   1
2

)3   2
3

)2   3
2

)1
) است. اگر بردار مکان 6 1623 )++2m i



) و )--4m i


) به ترتیب , )4 7s s ) و , )0 4 s متحرکی روی محور x حرکت می کند. بردارهای جابه جایی متحرک در بازه های
t برحسب متر کدام است؟ == 0 ) باشد، بردار مکان متحرک در )--6m i



t برابر s== 7 متحرک در

 -4


i )4 3( صفر    -8


i )2   -12


i )1
متحرکی در راستای محور x در حال حرکت است. کدام مورد دربارءه حرکت این متحرک درست است؟ 6 1624

1( بردار مکان متحرک، برداری است که مکان اولیءه متحرک را به مکان آن در هر لحظه وصل می کند. 
2( در تمام بازه های زمانی مسافت طی شده توسط متحرک با اندازءه جابه جایی آن برابر است. 

3( در لحظءه عبور متحرک از مبدأ مکان، جهت بردار سرعت آن تغییر می کند. 
4( بردار جابه جایی متحرک در یک بازءه زمانی برابر با تفاضل بردار مکان نهایی و بردار مکان ابتدایی آن بازه است.

t2 نشان می دهد. کدام یک از موارد زیر دربارءه بردار مکان این متحرک در 6 1625 t1 تا شکل زیر مسیر حرکت متحرکی را در راستای محور x و در بازءه زمانی
این بازءه زمانی درست است؟ 

الف( بردار مکان متحرک همواره در جهت محور x است. 
ب( بردار مکان متحرک ابتدا در جهت محور x و سپس در خالف جهت محور x است.  

پ( اندازءه بردار مکان متحرک ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. 
4( )ب( و )پ( 3( )الف( و )پ(   2( فقط )ب(   1( فقط )الف(  

t2 نشان می دهد. کدام یک از موارد زیر دربارءه حرکت این متحرک در بازءه 6 1626 t1 تا شکل زیر مسیر حرکت متحرکی را در راستای محور x و در بازءه زمانی
t2 درست است؟  t1 تا زمانی

الف( بردار مکان متحرک همواره در خالف جهت محور x است. 
ب( بردار مکان متحرک ابتدا در جهت محور x و سپس در خالف جهت محور x است.  

پ( اندازءه بردار مکان متحرک ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. 
4( )ب( و )پ( 3( )الف( و )پ(   2( فقط )ب(   1( فقط )الف(  

x آغاز می کند. در بازءه زمانی صفر تا T جهت حرکت متحرک تنها یک  بار و در 6 1627 m0 3�� �� متحرکی در مبدأ زمان بر روی محور x حرکت خود را از مکان
8 باشد، مسافت طی شده توسط آن چند متر است؟  m x تغییر می کند. اگر در این بازه اندازءه جابه جایی متحرک m1 7== مکان
4( 10 یا 28  3( 12 یا 28     10 )2  12 )1
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x می رسد. اگر در این مدت، 6 1628 m2 20== -- x در جهت مثبت محور مکان عبور می کند و به مکان m1 10== ++ ، از مکان DDt متحرکی روی محور x در مدت
1 برابر اندازءه جابه جایی آن باشد، مکان تغییر جهت متحرک برحسب متر کدام است؟ 8/ متحرک یک بار تغییر جهت داده و مسافت طی شده توسط متحرک

44 )4  34 )3  22 )2  18 )1

x است. متحرک چند مرتبه از مبدأ مکان عبور می کند؟ 6 1629 t t t�� �� ��3 2
6 9 معادلءه مکانـ  زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، در SI به صورت

4( متحرک از مبدأ مکان عبور نمی کند.    1 )3   2 )2   3 )1

x است. جهت بردار مکان متحرک چند مرتبه تغییر می کند؟ 6 1630 t t t�� �� ��( )( )1 2
2 معادلءه مکانـ  زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، در SI به صورت

 2 )2    3 )1
4( جهت بردار مکان متحرک هیچ گاه تغییر نمی کند.     1 )3

x است. در کدام بازءه زمانی بردار مکان متحرک در خالف جهت محور مکان است؟6 1631 t t== -- ++2
5 6 معادلءه مکان ـ زمان متحرکی در SI به صورت

4( دو ثانیءه دوم 3( دو ثانیءه اول  2( ثانیءه سوم  1( ثانیءه دوم 
x است. در چه لحظه ای 6 1632 t tB �� �� ��2 3 5

2 x و t tA �� ��2 معادلءه مکان ـ زمان دو متحرک A و B که در راستای محور x حرکت می کنند، در SI به صورت
برحسب ثانیه دو متحرک از یک مکان عبور می کنند؟ 

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

t2 در جهت محور x است. کدام مورد دربارءه حرکت متحرک در 6 1633 t1 تا بردار سرعت متوسط متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند در بازءه زمانی
این بازءه زمانی الزاماً درست است؟

2( متحرک پیوسته در خالف جهت محور x حرکت می کند.  1( متحرک پیوسته در جهت محور x حرکت می کند.  
4( بردار جابه جایی متحرک در خالف جهت محور x است.  3( بردار جابه جایی متحرک در جهت محور x است.  

1634 6 x cm2 78== x و cm1 42�� �� t به ترتیب از مکان های s2 52== t و s1 4== در شکل زیر، کفشدوزکی که بر روی محور x در حال حرکت است، در لحظه های
)برگرفته از کتاب دریس( می گذرد. سرعت متوسط کفشدوزک در این بازءه زمانی برحسب سانتی متر بر ثانیه برابر کدام است؟  

 −0 75/


i )2    0 75/


i )1

  −2 5/


i )4    2 5/


i )3

x می رسد و در نهایت در لحظءه6 1635 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
)تجریب 98( x می گذرد. سرعت متوسط این متحرک در SI در این 10 ثانیه، کدام است؟   m2 20== t از مکان s2 10==

2 )4   6 )3   14 )2   22 )1
x عبور می کند. اگر در بازءه 6 1636 m�� ��4 t از مکان s== 6 x شروع کرده و در لحظءه m== 8 کفشدوزکی روی محور x در مبدأ زمان حرکت خود را از مکان

x تغییر کرده باشد، تندی متوسط آن در این بازءه زمانی چند متر بر ثانیه است؟  m�� ��10 6 جهت حرکت کفشدوزک فقط یک مرتبه و در مکان s زمانی صفر تا 
 1 )4  3 )3  4 )2  2 )1

بازءه زمانی6 1637 و در   −−6


i برابر  t s2 4== تا  t s1 2== بین لحظات  SI بردار سرعت متوسط متحرک در  اگر  x در حال حرکت است.  بر روی محور  متحرکی 
)اکنون فرهنیگ آموزش 98( t در SI کدام است؟   s3 8== t تا s1 2== 18 باشد، بردار سرعت متوسط این متحرک بین لحظات



i t برابر با s3 8== t تا s2 4==

 −10


i )4   −12


i )3   12


i )2   10


i )1
مکان آغازین، مکان پایانی و سرعت متوسط دو متحرک A و B که در راستای محور x در حال حرکت اند، در بازءه زمانی 4 ثانیه ای در جدول زیر ثبت شده 6 1638

 به ترتیب از راست به چپ در SI کدام اند؟ 


d B2  و


d A1 است.
 16


i ، 8


i )1
 −8


i ، 8


i )2
 16


i ، −32


i )3

)m( مکان آغازین)m( مکان پایانی ( / )m s سرعت متوسط

A متحرک


d A1−−12


i−−5


i

B 4متحرک


i


d B2−−3


i
  −8


i ، −32


i )4
1639 6 2 s x است. سرعت متوسط این جسم در بازءه زمانی صفر تا t t�� �� ��3 2

3 4 معادلءه حرکت جسمی که در امتداد محور x حرکت می کند، در SI به صورت
)برگرفته از کتاب دریس( چند متر بر ثانیه است؟ 

 2 )4   −2 )3   4 )2   −4 )1
x است. بزرگی سرعت متوسط متحرک در ثانیءه دوم چند سانتی متر بر ثانیه است؟6 1640 sin t�� 0 02 2/ �� معادلءه مکان ـ زمان متحرکی در SI به صورت

)ریایض خارج 97 با کیم تغییر(   4 )4   2 )3  1 )2 1( صفر  
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1641 6 ( / )2m s i


x است. اگر سرعت متوسط متحرک در ثانیءه دوم t bt�� �� ��2
معادلءه مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند به صورت4

باشد، سرعت متوسط آن در 3 ثانیءه سوم چند متر بر ثانیه است؟ 
 −14



i )4   −16


i )3   14


i )2   16


i )1
3m است. 6 1642 s/ 2m-- و s/ DDt به ترتیب در SI برابر متحرکی در حال حرکت روی محور x است. سرعت متوسط و تندی متوسط متحرک در بازءه زمانی

DDt درست است؟ چه تعداد از موارد زیر دربارءه حرکت متحرک در بازءه
الف( مسافت طی شده برابر با اندازءه جابه جایی است.
ب( حداقل یک بار سرعت متحرک صفر شده است.

پ( بردار جابه جایی متحرک خالف جهت محور x است.
4( صفر  3 )3  2 )2  1 )1

)برگرفته از کتاب دریس(6 1643 کدام یک از نمودارهای زیر می تواند نشان دهندءه نمودار مکان ـ زمان متحرکی باشد که روی خط راست در حال حرکت است؟  

4( هر پنج نمودار  3( نمودارهای )ب( و )پ(   2( نمودارهای )پ( و )ث(   1( فقط نمودار )ث(  
نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل مقابل است. مسیر حرکت این 6 1644

متحرک در بازءه زمانی صفر تا T کدام است؟ 
 

  )2   )1

 )4   )3
نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل مقابل است. کدام مورد دربارءه 6 1645

)برگرفته از کتاب دریس( ) نادرست است؟  , )0 6t حرکت این متحرک در بازءه زمانی

t5 تغییر می کند.  t3 و ، t1 1( جهت حرکت متحرک سه بار و در لحظه های

t4 تغییر می کند. t2 و 2( جهت بردار مکان متحرک دو بار و در لحظه های

) متحرک در حال دورشدن از مبدأ مکان است.  , )t t
5 6

3( در بازءه زمانی

t) متحرک در حال نزدیک شدن به مکان اولیه اش است.   , )
4 5
t 4( در بازءه زمانی

نمودار مکان ـ زمان مورچه ای که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل مقابل است. کدام مورد دربارءه 6 1646
)برگرفته از کتاب دریس( حرکت این مورچه درست است؟  

4 ساکن بوده است.  s ) مورچه مجموعاً , )0 18 s 1( در بازءه زمانی

20 بیشتر است.  cm ) مسافت طی شده توسط مورچه از اندازءه جابه جایی آن , )0 18 s 2( در بازءه زمانی

3( اندازءه جابه جایی مورچه در 8 ثانیءه اول با اندازءه جابه جایی آن در 8 ثانیءه دوم برابر است. 

20 است.   cm 4( در یک بازءه زمانی 10 ثانیه ای فاصلءه مورچه از مبدأ مکان بیش از

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می کند، به شکل مقابل است. کدام مورد دربارءه 6 1647
حرکت این متحرک درست است؟ 

1( متحرک در بازءه زمانی صفر تا T دو مرتبه از مبدأ مکان عبور کرده است. 

2( جهت حرکت متحرک در بازءه زمانی صفر تا T دو مرتبه تغییر کرده است. 

30m است.  3( مسافت طی شده توسط متحرک در بازءه زمانی صفر تا T برابر

20m است.   t2 برابر t1 تا 4( اندازءه جابه جایی متحرک در بازءه زمانی
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نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل مقابل است. کدام مورد دربارءه 6 1648
)برگرفته از کتاب دریس( حرکت این متحرک نادرست است؟ 

) جهت حرکت متحرک یک بار تغییر می کند.  , )0 4 s 1( در بازءه زمانی

) جهت بردار مکان متحرک یک بار تغییر می کند.  , )0 4 s 2( در بازءه زمانی

) مسافت طی شده توسط متحرک 4 برابر اندازءه جابه جایی آن است.  , )0 4 s 3( در بازءه زمانی

1m در خالف جهت محور x جابه جا شده است.   ) متحرک به اندازه , )0 3 s 4( در بازءه زمانی

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند به شکل مقابل است. اگر مسافت طی شده توسط 6 1649
x0 برحسب متر کدام است؟  10 اول حرکت، 3 برابر اندازءه جابه جایی آن در همین بازءه زمانی باشد، s متحرک در

 2 )1

 4 )2

5 )3

  6 )4
x است. متحرک در کل حرکت چند متر مسافت را در 6 1650 t t== -- ++2

4 معادلءه مکان ـ زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می کند در SI به صورت3
حال نزدیک شدن به مبدأ مکان طی کرده است؟

7 )4  4 )3  3 )2  1 )1
x است. تندی متوسط متحرک در مدتی که بردار مکان 6 1651 t t== -- ++ --2

7 معادلءه مکان  ـ زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می کند در SI به صورت10
آن در جهت مثبت محور و اندازءه آن در حال کم شدن است، چند متر بر ثانیه است؟

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

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، سهمی و مطابق شکل مقابل است. اندازءه سرعت 6 1652
)ریایض 85(  متوسط متحرک در کدام بازءه زمانی بیشتر است؟  

 t3 t1 تا )2    t1 1( صفر تا
4( بستگی به اندازءه فاصله های زمانی دارد.      t3 t2 تا )3

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می کند مطابق شکل مقابل است. سرعت متوسط متحرک در 6 1653
)تجریب 87(  t چند متر بر ثانیه است؟   s2 4== t تا s1 1== بازءه زمانی

2 )1
 −2 )2

 6 )3
  −6 )4

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل مقابل است. سرعت متوسط متحرک در 6 1654
)برگرفته از کتاب دریس( ثانیءه سوم چند متر بر ثانیه است؟ 

 − 1
3

)2    1
3

)1

  −2 )4   2 )3

شکل مقابل نمودار مکان ـ زمان حرکت یک دوندءه دوی نیمه استقامت را در امتداد یک خط راست نشان می دهد. اندازءه 6 1655
) است؟ , )250 1000s s ) چند برابر اندازءه سرعت متوسط او در بازءه زمانی , )0 500 s سرعت متوسط دونده در بازءه زمانی

)برگرفته از کتاب دریس(   1
2

)1

2 )2

 3
2

)3

  1 )4
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نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند به شکل مقابل است. تندی متوسط متحرک در بازءه 6 1656
4T است؟  4T چند برابر اندازءه سرعت متوسط متحرک در بازءه زمانی T تا زمانی صفر تا

3 )2    1
3

)1

   4
3

)4    3
4

)3

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روی مسیری مستقیم حرکت می کند، مطابق شکل روبه رو است. تندی متوسط متحرک در 6 1657
6 ثانیءه اول چند برابر بزرگی سرعت متوسط متحرک در 3 ثانیءه دوم است؟ )هر یک از اضالع مربع های کوچک یک واحد SI است.(

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(  1 )2    3
5

)1

  1
3

)4    5
3

)3

نمودار مکان ـ زمان خودرویی که بر روی خط راست حرکت می کند، به شکل روبه رو است. کدام مورد دربارءه حرکت 6 1658
)برگرفته از کتاب دریس( این خودرو نادرست است؟  

5m− است.  s/ ) سرعت متوسط خودرو , )0 5 s 1( در بازءه زمانی

13m است.  s/ ) تندی متوسط خودرو , )0 5 s 2( در بازءه زمانی

10m است.   s/ 3( اندازه سرعت متوسط خودرو در 2 ثانیءه دوم

15m است.  s/ 4( تندی متوسط خودرو در بازه ای که در قسمت منفی محور x قرار دارد،

زمانی6 1659 بازءه  در  متحرک  است.  روبه رو  به شکل  می کند،  x حرکت  محور  راستای  در  که  متحرکی  زمان  ـ  مکان  نمودار 
) از اندازءه  , )t s1 14 t3 در بیشترین فاصله از مبدأ قرار دارد. تندی متوسط متحرک در بازءه ) ساکن است و در لحظءه , )t t1 2

)برگرفته از کتاب دریس( ) ............... متر بر ثانیه ............... است.   , )0 3t سرعت متوسط آن در بازءه
، بیشتر  3 5/ )2 ، کم تر    3 5/ )1
0، بیشتر   5/ )4 0، کم تر    5/ )3

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند به شکل مقابل است. اگر تندی متوسط متحرک در 6 1660
3m باشد، بیشترین فاصلءه متحرک از مبدأ چند متر است؟   s/ t برابر s2 8== t1 تا 0== بازءه زمانی

18 )2    24 )1
  14 )4    16 )3

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می کند، به شکل روبه رو است. تندی متوسط متحرک در 6 1661
بازه ای که در قسمت منفی محور x قرار دارد و اندازءه سرعت متوسط آن در بازه ای که در حال دورشدن از مبدأ است، به ترتیب 

از راست به چپ چند متر بر ثانیه است؟ 
2 ،1 )1
3 ،1 )2
2 ،2 )3

  3 ،2 )4
شکل روبه رو نمودار مکان ـ زمان متحرکی را نشان می دهد که در راستای محور x در حال حرکت است. اگر در بازءه 6 1662

3m باشد، تندی متوسط متحرک در این بازءه زمانی چند متر بر ثانیه است؟  / sاندازءه سرعت متوسط متحرک ( , )0 6 s زمانی

5 )2    4 )1

   7 )4   6 )3

نمودار مکان  ـ  زمان دو متحرک A و B که روی محور x حرکت می کنند به صورت زیر است. کدام مقایسه بین تندی متوسط و اندازءه سرعت متوسط دو 6 1663
) درست است؟ , )0 t متحرک در بازءه

 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 av B(A) ( )> ، v vav A av B( ) ( )> )4
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در وسیلءه شکل روبه رو که بخشی از صفحءه  نمایش اطالعات خودرو است، کدام کمیت مربوط به خودرو نشان داده می شود؟ 6 1664
1( سرعت متوسط 
2( سرعت لحظه ای 

3( تندی متوسط 
4( تندی لحظه ای  

شکل روبه رو مسیر حرکت دایره ای خودرویی را در یک سطح افقی نشان می دهد. بردار سرعت متحرک در نقاط A و B به 6 1665
ترتیب از راست به چپ در چه جهتی است؟ 

1( جنوب غرب، شرق 
2( جنوب غرب، جنوب  

3( شمال غرب، شرق 
4( شمال غرب، جنوب  

در جدول مقابل جهت حرکت و تندی سه متحرک B ،A و C در یک لحظه مشخص شده است. کدام مورد 6 1666
) این سه متحرک در این لحظه درست است؟  )v (s) و سرعت دربارءه تندی

  v vA B= )1
  v vA C= )2
 s sA B= )3

نام متحرکتندی جهت حرکت 

5mشمال s/A

18شرق km h/B

0شمال 6/ / minkmC
  s sB C= )4

شکل زیر مسیر حرکت دو خودروی A و B را در یک بازءه زمانی نشان می دهد. کدام مورد دربارءه سرعت دو متحرک A و B در این بازءه زمانی درست است؟ 6 1667
1( سرعت متحرک A الزاماً ثابت است. 
2( سرعت متحرک B الزاماً ثابت است. 

3( اگر در تمام لحظات این بازءه زمانی تندی متحرک A ثابت باشد، سرعت آن هم ثابت است. 
4( اگر در تمام لحظات این بازءه زمانی تندی متحرک B ثابت باشد، سرعت آن هم ثابت است.  

1668 6 x و بردار سرعت آن در جهت محور x رو به جلو در حال حرکت است. در لحظه ای بردار مکان خودرو در خالف جهت محور x خودرویی در راستای محور
است. کدام یک از شکل های زیر وضعیت این خودرو را در این لحظه نشان می دهد؟ 

 )2   )1

 )4   )3
متحرکی که بر روی محور x حرکت می کند، در یک بازءه زمانی در حال دورشدن از مبدأ مکان است. در هر لحظه از این بازءه زمانی، بردارهای ............... و 6 1669

............... متحرک لزوماً ............... هستند. 
2( مکان، جابه جایی از مکان اولیه، در خالف جهت هم  1( سرعت، جابه جایی از مکان اولیه، در خالف جهت هم  

4( سرعت، مکان، در خالف جهت هم 3( مکان، سرعت، هم جهت   
متحرکی در راستای محور x در حال حرکت است. چه تعداد از عبارت های زیر دربارءه این متحرک نادرست است؟ 6 1670

الف( در تمام لحظه ها، اندازءه سرعت لحظه ای متحرک با تندی لحظه ای آن برابر است. 
ب( در تمام بازه های زمانی، اندازءه سرعت متوسط متحرک با تندی متوسط آن برابر است. 

پ( اگر در لحظه ای بردار سرعت متحرک در جهت محور x باشد، متحرک در حال دورشدن از مبدأ است. 
ت( سرعت متوسط متحرک در یک بازءه زمانی با سرعت آن در تمام لحظات این بازءه زمانی هم جهت است.

 1 )4   2 )3  3 )2   4 )1
t جهت 6 1671 s2 10== t1 تا 0== v است. در بازءه زمانی t t t== -- ++3 2

3 معادلءه سرعت ـ زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می کند، در SI به صورت
حرکت متحرک چند مرتبه تغییر می کند؟ 

4( جهت حرکت متحرک تغییر نمی کند.   1 )3  2 )2  3 )1
v است. در چه لحظه  )یا لحظه هایی( برحسب ثانیه، تندی 6 1672 t�� ��5 2 معادلءه سرعت ـ زمان متحرکی که بر روی خط راست حرکت می کند، در SI به صورت

4m است؟  s/ متحرک برابر
 4 5/ )2    0 5/ )1

4m نیست.  s/ 4( در هیچ لحظه ای تندی متحرک برابر    4 5/ 0 و 5/ )3
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t برحسب 6 1673 s1 1== v است. سرعت خودرو در لحظءه t�� ��2
4 معادلءه سرعت ـ زمان خودرویی که در راستای محور x در حال حرکت است، در SI به صورت

متر بر ثانیه برابر ............... است و متحرک در شروع ثانیءه ............... تغییر جهت می دهد. 

، سوم  −3


i )4 ، دوم   −3


i )3 ، سوم   3


i )2 ، دوم   3


i )1
v است. متحرک در چه بازءه زمانی در خالف جهت 6 1674 t t== -- ++2

6 8 معادلءه سرعت   ـ زمان متحرکی که روی محور x در حال حرکت است در SI به صورت
محور در حال حرکت بوده است؟

4( دو ثانیءه دوم 3( دو ثانیءه اول  2( سه ثانیءه دوم  1( سه ثانیءه اول 
t حرکت خودرو 6 1675 s2 4== t تا s1 1== v است. در بازءه زمانی t�� ��2 5 معادلءه سرعت ـ زمان خودرویی که در مسیر مستقیم حرکت می کند، در SI به صورت

چگونه است؟ 
4( ابتدا تندشونده و سپس کندشونده  3( ابتدا کندشونده و سپس تندشونده   2( پیوسته کندشونده   1( پیوسته تندشونده 

) چگونه است؟6 1676 , )0 3 s v است. حرکت متحرک در بازءه t== -- ++4 12 معادلءه سرعت ـ زمان خودرویی در SI به صورت
2( کندشونده و در جهت محور 1( تندشونده و در خالف جهت محور  

4( کندشونده و در خالف جهت محور 3( تندشونده و در جهت محور  

کدام یک از نمودارهای مکان ـ زمان زیر مربوط به متحرکی ا ست که از حال سکون، روی خط راست شروع به حرکت کرده و به تدریج بر تندی آن افزوده 6 1677
)برگرفته از کتاب دریس( شده است؟ 

 )4   )3   )2   )1

d2 خط های 6 1678 d1 و شکل روبه رو نمودار مکان ـ زمان متحرکی را نشان می دهد که در امتداد محور x در حرکت است.
v2 و سرعت  v1 و t2 به ترتیب t1 و t2 نشان می دهند. اگر سرعت متحرک در لحظه های t1 و مماس بر منحنی را در دو لحظءه
)برگرفته از کتاب دریس( vav باشد، کدام درست است؟   t2 برابر t1 تا متوسط متحرک در بازءه زمانی

 v v vav > >
2 1

)2    v v vav > >
1 2

)1
  v v vav2 1

> > )4    v v vav1 2
> > )3

) سرعت متحرک و 6 1679 , )0 1t نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل زیر است. به ترتیب از راست به چپ در بازءه زمانی
)برگرفته از کتاب دریس( فاصلءه آن از مکان اولیه اش چگونه تغییر می کند؟ 

1( ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد، افزایش می یابد. 
2( ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد، ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد. 

3( کاهش می یابد، افزایش می یابد.  

4( کاهش می یابد، ابتدا کاهش و سپس افزایش می یابد.  

1680 6 ( )vav شکل زیر بخشی از نمودار مکان ـ زمان دو متحرک A و B را نشان می دهد که در راستای محور x حرکت می کنند.کدام مورد دربارءه سرعت متوسط

)برگرفته از کتاب دریس( t2 درست است؟  ) در لحظءه )v t3 و سرعت دو متحرک t1 تا دو متحرک در بازءه زمانی

   v vA B> ، v vav avB A
= )1

 v vA B< ، v vav avB A
= )2

 v vA B> ، v vav avB A
> )3

  v vA B< ، v vav avB A
> )4

نمودار مکانـ  زمان متحرکی که روی محور yها حرکت می کند به صورت سهمی شکل مقابل است. در t ثانیءه نخست حرکت، 6 1681
چند لحظه یافت می شود که تندی متحرک در آن لحظه با اندازءه سرعت متوسط در t ثانیءه نخست حرکت برابر باشد؟

)برگرفته از کتاب دریس( 1( صفر 
1 )2
2 )3
 3 )4
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نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می کند، به شکل زیر است. کدام مورد دربارءه حرکت این متحرک نادرست است؟ 6 1682

t3 ابتدا کندشونده و سپس تندشونده است. t1 تا 1( حرکت متحرک در بازءه زمانی

t3 در جهت محور x در حال حرکت است.  t1 تا 2( متحرک در بازءه زمانی

3( سرعت متحرک در لحظءه عبور از مبدأ مکان در جهت محور x است. 

t3 هم جهت است.   t2 تا t3 با سرعت متوسط آن در بازءه زمانی 4( سرعت متحرک در لحظءه
نمودار مکان ـ زمان متحرکی که روی محور x در حال حرکت است به صورت شکل زیر است. کدام گزینه دربارءه حرکت متحرک نادرست است؟6 1683

) در جهت محور است. , )0
1
t 1( حرکت متحرک در بازءه

) تندشونده است. , )t t
1 2

2( حرکت متحرک در بازءه
) در جهت محور است. , )t t

3 4
3( حرکت متحرک در بازءه

) کندشونده است.  , )t t
3 4

4( حرکت متحرک در بازءه
t رسم 6 1684 s== 4 شکل روبه رو قسمتی از نمودار مکان ـ زمان خودرویی را که در راستای محور x حرکت می کند، نشان می دهد. خط مماس بر منحنی در لحظءه

)برگرفته از کتاب دریس( شده است. سرعت متحرک در این لحظه چند کیلومتر بر ساعت است؟  

  1 5/ )1

2 )2

  5 4/ )3

  7 2/ )4

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند به شکل مقابل است. خط مماس بر نمودار در 6 1685

t رسم شده است. کدام مورد دربارءه این متحرک درست است؟  s== 1 لحظءه

) است.   / )6 m s i


t برابر s=1 1( سرعت متحرک در لحظءه

) است.  / )3m s i


2( سرعت متوسط متحرک در ثانیءه اول برابر

3( حرکت متحرک در ثانیءه دوم به طور پیوسته کندشونده است.  

4( در تمام لحظه هایی که متحرک در حال نزدیک شدن به مبدأ است، سرعت آن در جهت محور x است.  

1686 6 t s== 5 نمودار مکانـ  زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل مقابل است. تندی متحرک در لحظءه

t است؟  s== 3 چند برابر تندی آن در لحظءه

 3
2

)1

 2
3

)2

 2 )3

  1
2

 )4

1687 6 t s== 10 نمودار مکانـ  زمان متحرکی که بر مسیر مستقیم حرکت می کند، به شکل روبه رو است. اگر تندی متحرک در لحظءه

t در چند متری مبدأ می باشد؟  s== 12 t برابر باشد، متحرک در لحظءه s2 12== t و s1 5== با اندازءه سرعت متوسط آن بین دو لحظءه

t رسم شده است.( s== 10 )مماس بر نمودار در لحظءه

 24 )2   28 )1
 20 )4    36 )3

بزرگی سرعت متوسط 6 1688 از  بزرگ تر   2m s/ ، t0 اگر تندی متحرک در لحظءه نمودار مکان ـ زمان شکل مقابل،  در 
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(  t0 برحسب ثانیه کدام است؟   t0 ثانیءه اول حرکت باشد، متحرک در

 12 )1
4 )2

  8 )3
6 )4



 تست186

شکل روبه رو، نمودار مکان ـ زمان متحرکی است که در مسیر مستقیم حرکت کرده است. بیشینءه اندازءه سرعت آن 6 1689
)تجریب خارج 95( چند متر بر ثانیه است؟  

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

1690 6 ، t2 t1 و نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل مقابل است. در بازءه زمانی بین
)تجریب 86(  حرکت متحرک ...............شونده و در ............... محور x است.  

1( کند، جهت  
2( تند، جهت 

3( کند، خالف جهت  
4( تند، خالف جهت  

)تجریب 90(6 1691 کدام نمودار سرعت ـ زمان مربوط به متحرکی است که در بازءه زمانی نشان داده شده، حرکت آن در راستای محور x، پیوسته تندشونده است؟  

 )4   )3   )2   )1

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند به شکل روبه رو است. کدام مورد دربارءه حرکت 6 1692
این متحرک در بازءه زمانی صفر تا T درست است؟ 

t2 تغییر جهت می دهد.  1( متحرک یک مرتبه و فقط در لحظءه 
t3 تغییر می کند.  t1 و 2( جهت حرکت متحرک دو مرتبه و در لحظه های

t2 تا T ابتدا کندشونده و سپس تندشونده است.  3( حرکت متحرک در بازءه زمانی
t1 الزاماً در حال نزدیک شدن به مبدأ است.  4( متحرک در بازءه زمانی صفر تا

متحرکی روی محور x حرکت می کند و نمودار سرعت ـ زمان آن مطابق شکل روبه رو است. متحرک در 14 ثانیءه اول، 6 1693
)ریایض 89(  چند ثانیه در سوی مخالف محور x حرکت کرده است؟  

 4 )1
 6 )2
8 )3

 10 )4
، به شکل روبه رو است. 6 1694 10 s نمودار سرعتـ  زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می کند در بازءه زمانی صفر تا

در این بازءه زمانی، چند ثانیه حرکت متحرک کندشونده است؟ 
2 )1

 3 )2
5 )3

  7 )4
نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می کند به شکل روبه رو است. متحرک در شروع ثانیءه ............... 6 1695

تغییر جهت می دهد و حرکت آن در ثانیءه ............... تندشونده است. 
1( چهارم، سوم 

2( چهارم، ششم 
3( پنجم، سوم 

4( پنجم، ششم  
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نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، یک سهمی به شکل زیر است. کدام مورد دربارءه این متحرک نادرست است؟ 6 1696
t در خالف جهت محور x حرکت می کند.  s= 2 5/ 1( متحرک در لحظءه

t ابتدا کندشونده و سپس تندشونده است.  s
2

4= t تا s
1

2= 2( حرکت متحرک در بازءه زمانی
3m است.  s/ t برابر s= 4 3( تندی متحرک در لحظءه

1m است.  s/ 4( کم ترین تندی متحرک
، کدام مورد درست است؟6 1697 2 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
)ریایض خارج 97 با کیم تغییر( 2( جهت حرکت یک بار تغییر کرده است.   1( تغییرات سرعت جسم برابر صفر است.  

4( حرکت ابتدا در جهت محور x و سپس خالف جهت محور x است.  3( حرکت ابتدا تندشونده و سپس کندشونده است.  

1698 6 t1 0== نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل مقابل است. در بازءه زمانی
t اندازءه جابه جایی متحرک و مسافت طی شده توسط آن به ترتیب از راست به چپ چند متر است؟  s2 5== تا

 5 ،4 )1
 9 ،4 )2
 5 ،1 )3
  9 ،1 )4

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در مسیری مستقیم حرکت می کند، به شکل روبه رو است. متحرک در بازءه 6 1699
t به اندازءه ............... متر در ............... محور x جابه جا می شود.  s2 4== t تا s1 1== زمانی

، جهت  4 5/ )1
، خالف جهت  4 5/ )2

7 ، جهت  5/ )3
، خالف جهت   7 5/ )4

شکل مقابل، نمودار سرعت ـ زمان متحرکی است که روی محور x حرکت می کند. مسافتی که متحرک در 5 ثانیءه 6 1700
)ریایض خارج 98( اول پیموده است، چند متر است؟  

 10 )1
 21 )2
25 )3

  29 )4
نمودار سرعتـ  زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل مقابل است. اگر بردار مکان متحرک 6 1701

36−− باشد، بردار مکان اولیءه متحرک در SI کدام است؟ 


i t برحسب متر برابر s== 12 در لحظءه
 12


i )1
 −12



i )2
 84


i )3
  −84



i )4
نمودار سرعتـ  زمان متحرکی که بر مسیری مستقیم حرکت می کند، به صورت شکل روبه رو است. مسافت پیموده شده 6 1702

)ریایض 98( ، چند متر است؟   20 s توسط این متحرک در بازءه زمانی صفر تا
 160 )1
  176 )2
180 )3
 192 )4

شکل روبه رو نمودار سرعتـ  زمان متحرکی را که بر خط راست حرکت می کند، نشان می دهد. مسافت طی شده توسط 6 1703
متحرک در 4 ثانیءه دوم حرکت چند برابر مسافت طی شده توسط متحرک در 4 ثانیءه اول حرکت است؟ )اکنون فرهنیگ آموزش 98( 

 3
2

)2    − 2
3

)1

  5
4

)4    1 )3
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نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل روبه رو است. اندازءه جابه جایی متحرک 6 1704
t چند متر است؟  s2 12== t تا s1 6== در فاصلءه زمانی

12 )1
18 )2

  22 5/ )3
 32 5/ )4

1705 6 t s== 10 نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل است. متحرک در لحظءه

xهای مثبت در سمت راست مبدأ  و  x قرار دارد  m�� ��2 t در == 0 در چند متری مبدأ قرار دارد؟ )متحرک در لحظءه

)ریایض خارج 84( مختصات واقع اند.( 

1( 27 متری سمت راست مبدأ

2( 23 متری سمت چپ مبدأ

3( 25 متری سمت چپ مبدأ 

4( 67 متری سمت راست مبدأ  

1706 6 t s1 2== نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل مقابل است. اگر در لحظءه
)ریایض خارج 99( t در SI کدام است؟  s2 15==  باشد، مکان متحرک در لحظءه



x i1 6== -- مکان متحرک در SI به صورت
 93


i )1
 96


i )2
 105



i )3
  118



i )4
پیموده شده توسط 6 1707 x حرکت می کند، مطابق شکل است. مسافت  نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور 

متحرک در مدتی که حرکت آن تندشونده است، چند برابر مسافت پیموده شده توسط متحرک در مدتی است که حرکتش 
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(  کندشونده است؟  

 2
3

)2   2 )1

  3
8

)4    1
5

)3

t متحرک در مبدأ مکان باشد، در چه 6 1708 == 0 نمودار سرعت ـ زمان متحرکی مطابق شکل مقابل است. اگر در لحظءه
)اکنون فرهنیگ آموزش 98(  لحظه ای برحسب ثانیه متحرک دوباره از مبدأ مکان عبور می کند؟  

3 )1
 4 )2

  4 5/ )3
 5 )4

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند به شکل مقابل است، بیشترین فاصلءه متحرک 6 1709
از مکان اولیه اش در 9 ثانیءه نخست حرکتش چند متر است؟ 

 48 )1
 54 )2
 56 )3
 58 )4

شکل مقابل نمودار سرعت ـ زمان متحرکی را نشان می دهد که در امتداد محور x در حال حرکت است. اگر 6 1710
t متحرک چند بار از مبدأ مکان  s== 25 10−− باشد، در بازءه زمانی صفر تا



i بردار مکان اولیءه متحرک در SI به صورت
)برگرفته از کتاب دریس(  عبور می کند؟  

 3 )1
2 )2
1 )3

4( متحرک از مبدأ مکان عبور نمی کند.  
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نمودار سرعت ـ زمان دو متحرک A و B که حرکت خود را از یک مکان روی محور x شروع کرده اند، به شکل مقابل 6 1711
t چند متر است؟  s== 8 است. فاصلءه دو متحرک در لحظءه

 5 )1
 16 )2
 21 )3
  37 )4

دو قطار در امتداد یک خط راست به طرف یکدیگر حرکت می کنند. نمودار تغییرات سرعت برحسب زمان دو قطار 6 1712
200m باشد، وقتی دو قطار متوقف می شوند، چند متر از  t فاصلءه دو قطار از هم == 0 مطابق شکل روبه رو است. اگر در لحظءه
)تجریب خارج 87(  هم فاصله دارند؟  

 20 )1
 70 )2

 100 )3
  150 )4

نمودار سرعت ـ زمان دو قطار A و B که روی یک ریل مستقیم به طرف هم حرکت می کنند، مطابق شکل روبه رو 6 1713
آن  از  فاصله ای  چه  در   B قطار  می ایستد،   A قطار  که  لحظه ای  است.   500m هم از  قطارها  فاصلءه   t == 0 لحظءه در  است، 
)تجریب خارج 97(  )برحسب متر( قرار دارد؟  

 75 )2    25 )1
   125 )4    100 )3

نمودار سرعت ـ زمان جسمی که در مسیر مستقیم حرکت می کند مطابق شکل مقابل است. سرعت متوسط جسم 6 1714
)تجریب 85(  در مدت 8 ثانیءه نشان داده شده چند متر بر ثانیه است؟  

 2 )1
3 )2

 4 )3
  5 )4

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی در مسیر مستقیم مطابق شکل مقابل است، تندی متوسط و اندازءه سرعت متوسط آن 6 1715
)ریایض 83 با کیم تغییر(  20 به ترتیب از راست به چپ چند متر بر ثانیه است؟   s در مدت

10 ،12 5/  )1
 10 ،11 25/ )2

 7 5/  ،12 5/ )3
 7 5/ ،11 25/ )4

12 مطابق 6 1716 s آهویی در مسیری مستقیم در امتداد محور x می دود. اگر نمودار سرعتـ  زمان آهو در بازءه زمانی صفر تا
، ............... متر بر ثانیه  10 s 12 از تندی متوسط آن در بازءه زمانی صفر تا s شکل باشد، تندی متوسط آهو در بازءه زمانی صفر تا 
)برگرفته از کتاب دریس( ............... است.  

0، بیشتر  5/ )2 0، کم تر    5/ )1
0، بیشتر   25/ )4 0، کم تر    25/ )3

x می گذرد. نمودار سرعت ـ زمان این 6 1717 m0 10�� �� t از مکان == 0 متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند در لحظءه
t و سرعت متوسط آن، در بازءه زمانی s== 50 متحرک مطابق شکل روبه رو است. به ترتیب از راست به چپ، مکان متحرک در لحظه
)برگرفته از کتاب دریس( t برحسب SI کدام است؟   s== 40 t تا == 0

1 ،40 )1
 1 5/ ،40 )2

 1 ،60)3
  1 5/ ،60 )4
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شکل مقابل نمودار سرعت ـ زمان متحرکی را نشان می دهد که در امتداد محور x در حال حرکت است. در بازءه زمانی 6 1718
)برگرفته از کتاب دریس( صفر تا T، تندی متوسط متحرک چند برابر اندازءه سرعت متوسط آن است؟ 

 5 )1
 2 5/ )2

 1 25/ )3
  1 )4

x حرکت می کند، مطابق شکل روبه رو است. بزرگی سرعت متوسط 6 1719 نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور 
)ریایض 94( متحرک در بازءه زمانی که حرکت متحرک خالف جهت محور x است، چند متر بر ثانیه است؟  

1( صفر 
 2 5/ )2
 7 5/ )3

 1 )4
نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل روبه رو است. بزرگی سرعت متوسط 6 1720

)تجریب خارج 90( متحرک در مدتی که در سوی مخالف محور x جابه جا می شود، چند متر بر ثانیه است؟  
 2 5/ )1
 7 5/ )2

 10 5/ )3
  12 5/ )4

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در مسیری مستقیم در حرکت است، به صورت شکل مقابل است. اگر سرعت متوسط 6 1721
)تجریب 98(  10m باشد، بیشینءه سرعت متحرک در ضمن حرکت، چند متر بر ثانیه است؟   s/ 25 برابر s متحرک در این

 25 )2    20 )1
  50 )4    40 )3

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می کند، مطابق شکل روبه رو است، بزرگی سرعت متوسط 6 1722
)برگرفته از کتاب دریس( 40 است؟  s 25 تا s 5 چند برابر بزرگی سرعت متوسط آن در بازءه زمانی s متحرک در بازءه زمانی صفر تا

 1
2

)2    1
3

)1

  1 )4    2
5

)3

شکل های زیر مسیر حرکت و بردار سرعت متحرکی را در چند لحظءه مختلف نشان می دهد. در کدام یک از شکل های زیر حرکت جسم شتابدار است؟6 1723

4( هر سه شکل  3( )الف( و )پ(  2( )ب( و )پ(   1( )الف(  
خودرویی در یک سطح افقی روی محیط دایره ای با تندی ثابت در حال حرکت است. کدام مورد دربارءه شتاب این خودرو درست است؟ 6 1724

2( شتاب خودرو تنها در برخی لحظه ها برابر صفر است.  1( شتاب خودرو در تمام لحظه ها برابر صفر است.  
4( شتاب متوسط خودرو در برخی بازه های زمانی  برابر صفر است.  3( شتاب متوسط خودرو در هیچ بازءه زمانی ای برابر صفر نیست.  

)برگرفته از کتاب دریس(6 1725 در چه تعداد از موارد زیر، بردارهای شتاب دو متحرک که روی محور x حرکت می کنند با هم، هم جهت هستند؟ 
الف( دو متحرک هم جهت با هم به صورت کندشونده حرکت کنند.
ب( دو متحرک خالف جهت هم به صورت تندشونده حرکت کنند.

پ( دو متحرک هم جهت با هم یکی تندشونده و دیگری کندشونده حرکت کنند.
ت( دو متحرک خالف جهت هم یکی تندشونده و دیگری کندشونده حرکت کنند.

4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
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متحرکی در راستای محور x در حال حرکت است. کدام گزینه دربارءه حرکت این متحرک الزاماً درست است؟ 6 1726
1( اگر سرعت متحرک در جهت محور x باشد، شتاب متحرک هم در جهت محور x است. 

2( اگر در یک بازءه زمانی سرعت و شتاب متحرک، هر دو، در خالف جهت محور x باشند، حرکت متحرک کندشونده است. 
t2 برابر صفر است.  t1 تا t2 برابر باشد، شتاب متوسط متحرک در بازءه زمانی t1 و 3( اگر تندی متحرک در دو لحظءه

t2 برابر صفر باشد، سرعت متحرک در این دو لحظه برابر است.  t1 تا 4( اگر شتاب متوسط متحرک در بازءه زمانی
متحرکی که در راستای محور x در حال حرکت است، در یک بازءه زمانی به طور کندشونده در حال دورشدن از مبدأ است. بردارهای مکان، سرعت و شتاب 6 1727

متحرک به ترتیب از راست به چپ در چه جهتی می توانند باشند؟ 
 x در جهت محور ،x در خالف جهت محور ،x 2( در جهت محور   x در جهت محور ،x در جهت محور ،x 1( در جهت محور

 x در جهت محور ،x در خالف جهت محور ،x 4( در خالف جهت محور   x در خالف جهت محور ،x در جهت محور ،x 3( در خالف جهت محور
24m برسد، شتاب متوسط آن در این 6 1728 s/ 6m به s/ 12 تندی خودرو از s مطابق شکل زیر خودرویی در جهت محور x در حال حرکت است. اگر در مدت

)برگرفته از کتاب دریس( بازءه زمانی چند متر بر مربع ثانیه است؟ 
 1 5/



i )1
  2


i )2
 0 5/



i )3
 2 5/



i )4
t2 نشان می دهد. اگر تندی خودرو در این دو لحظه6 1729 t1 و شکل زیر جهت حرکت خودرویی را که در راستای محور x در حال حرکت است، در دو لحظءه

t2 چند متر بر مربع ثانیه است؟  t1 تا 18 باشد، شتاب متوسط خودرو در بازءه زمانی km h/

  2 5/


i )2   −9


i )1
4( صفر    −2 5/



i )3
40m به سمت غرب از 6 1730 s/ 20m به سمت شرق در حال حرکت است. اگر نیم ساعت بعد اتومبیل با سرعت s/ اتومبیلی روی جادءه مستقیمی با سرعت

همان جاده عبور کند، بزرگی شتاب متوسط اتومبیل در این مدت برحسب متر بر مربع ثانیه و جهت آن کدام است؟

، غرب 1
90

)4 ، شرق  1
90

)3 ، شرق  1
30

)2 ، غرب  1
30

)1

3-- است. شتاب متوسط متحرک در 5 ثانیءه نخست حرکت 6 1731 2m s/ 2++ و در 3 ثانیءه پس از آن 2m s/ شتاب متوسط متحرکی در 2 ثانیءه نخست حرکتش
چند متر بر مربع ثانیه است؟

 +1 )4   -1 )3   -2 6/ )2   2 6/ )1
v است. شتاب متوسط آن در 2 ثانیءه دوم چند متر 6 1732 t t�� �� ��2 4 2

2 متحرکی در مسیر مستقیم حرکت می کند و معادلءه سرعت ـ زمان آن در SI به صورت
)تجریب خارج 98(  بر مربع ثانیه است؟  

 8 )4   6 )3   4 )2   2 )1
v است. بزرگی شتاب متوسط این متحرک در بازءه 6 1733 cos t�� 0 3 5/ ( )�� معادلءه سرعت ـ زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می کند، در SI به صورت

t چند متر بر مربع ثانیه است؟  s2 5== t تا s1 2== زمانی
 0 3/ )4   0 2/ )3   0 1/ )2 1( صفر  

v است. شتاب متوسط متحرک در بازه ای که در خالف 6 1734 t�� ��2
معادلءه سرعت ـ زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می کند، در SI به صورت16

جهت محور x در حال حرکت است، چند متر بر مربع ثانیه است؟ 
 −4


i )4   4


i )3   −8


i )2 1( صفر 
15m روی محیط دایره ای به شعاع 10 متر حرکت می کند. بزرگی شتاب متوسط آن، در مدتی که نصف محیط دایره را طی 6 1735 s/ متحرکی با تندی ثابت

 ( )pp  3 می کند، چند متر بر مربع ثانیه است؟
30 )4  15 )3   7 5/ )2 1( صفر 

 

کدام یک از نمودارهای مکانـ  زمان زیر مربوط به متحرکی است که در امتداد محور x حرکت می کند، سرعت اولیءه آن در جهت محور x و شتاب آن همواره 6 1736
)برگرفته از کتاب دریس( در خالف جهت محور x است؟  

 )4   )3   )2   )1
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نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، در بازءه زمانی صفر تا T به شکل زیر است. کدام مورد دربارءه حرکت متحرک در این 6 1737
بازءه زمانی نادرست است؟ 

1( در تمام لحظات این بازءه زمانی، بردار مکان متحرک در جهت محور x است. 
2( در تمام لحظات این بازءه زمانی، سرعت متحرک در خالف جهت محور x است. 
3( در تمام لحظات این بازءه زمانی، شتاب متحرک در خالف جهت محور x است.  

4( در این بازءه زمانی، حرکت متحرک پیوسته کندشونده است. 
نمودار مکان ـ زمان حرکت متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند به شکل زیر است. کدام یک از موارد زیر دربارءه حرکت این متحرک در بازءه 6 1738

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(  t2 درست است؟   t1 تا زمانی
1( تندی متوسط متحرک با اندازءه سرعت متوسط آن برابر است. 

2( بردار سرعت متوسط این متحرک در جهت محور x است.  
3( بردار شتاب متوسط این متحرک در جهت محور x است. 

4( در لحظه ای که متحرک متوقف می شود شتاب آن برابر با صفر است. 
نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل مقابل است. شتاب متوسط و سرعت 6 1739

t به ترتیب از راست به چپ در SI کدام است؟  s2 6== t تا s1 3== متوسط متحرک در بازءه زمانی
 3


i ، 3


i )1
 1 5/



i ، 3


i )2
 3


i 3( صفر،
  1 5/



i 4( صفر،
نمودار مکان ـ زمان متحرکی که بر روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل روبه رو است. در کدام بازءه زمانی شتاب 6 1740

)اکنون فرهنیگ آموزش 98(  متوسط در جهت محور  x است؟ 
  t4 t2 تا )2    t2 t1 تا )1

 t2 4( صفر تا    t6 t4 تا )3

نمودار مکان  ـ زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می کند، مطابق شکل روبه رو است. شتاب متوسط متحرک در 6 1741
t بر نمودار مماس است.( == 0 t چند متر بر مربع ثانیه است؟ )خط چین رسم شده در لحظءه s== 5 t تا == 0 بازءه زمانی

 -0 8/ )1
 +0 8/ )2

 +1 )3
 -1 )4 

نمودار مکان ـ زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می کند، به شکل مقابل است. به ترتیب از راست به چپ، 6 1742
t چند متر بر مربع ثانیه است؟  s2 3== t تا s1 1== t و اندازءه شتاب متوسط در بازءه زمانی s== 4 اندازءه شتاب متحرک در لحظءه

 1 5/ 2( صفر،    4 5/ 1( صفر،
  1 5/ ،3 )4    4 5/ ،3 )3

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می کند، به شکل مقابل است. اندازءه شتاب متوسط متحرک 6 1743
در کدام یک از بازه های زمانی زیر بزرگ تر است؟ 

  t3 2( صفر تا    t2 1( صفر تا
 t3 t1 تا )4    t1 3( صفر تا

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند به شکل مقابل است. شتاب متوسط متحرک در 6 1744
) به ترتیب از راست به چپ در SI چند واحد است؟  , )0 2 s ) و , )0 6 s بازه های زمانی

 6


i ، 4


i )1
 −6


i ، 4


i )2
 6


i ، 2


i )3
  −6


i ، 2


i )4
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نمودار سرعت ـ زمان سه متحرک B ،A و C که در مسیر مستقیمی در حال حرکت ا ند، به شکل روبه رو است. کدام 6 1745
) این سه متحرک در بازءه زمانی صفر تا T درست است؟  )aav ) و شتاب متوسط )vav مورد دربارءه سرعت متوسط

 v v vav av avA B C
= =  ، a a aav av avA B C

> > )2   v v vav av avA B C
> > ، a a aav av avA B C

> > )1
  v v vav av avA B C

= = ، a a aav av avA B C
= = )4   v v vav av avA B C

> > ، a a aav av avA B C
= = )3

نمودار سرعتـ  زمان متحرکی به صورت تابع سینوسی مقابل است. شتاب متوسط و سرعت متوسط متحرک در بازءه 6 1746
)ریایض خارج 92(  ) در SI به ترتیب برابر با کدام است؟   , / )0 0 02 s زمانی

1( صفر، صفر 

 �10
�

، −103 )2

 10
p

،103 )3

، صفر   −103 )4

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل مقابل است. شتاب متوسط متحرک در 6 1747
)تجریب خارج 93(  t چند متر بر مربع ثانیه است؟   s== 15 t تا == 0 بازءه زمانی

 0 4/ )1
 0 6/ )2
 0 8/ )3

  1 )4

شکل روبه رو نمودار سرعت ـ زمان متحرکی را نشان می دهد که در امتداد محور x در حال حرکت است. به ترتیب از راست 6 1748
)برگرفته از کتاب دریس(  28 در SI برابر کدام است؟   s به چپ، اندازءه شتاب متوسط و تندی متوسط متحرک در بازءه زمانی صفر تا

 24
7

،1 )1
 6 ،1 )2

 24
7

، 4
7

)3

  6 ، 4
7

)4

متحرکی در مسیر مستقیم حرکت می کند و نمودار سرعت ـ زمان آن مطابق شکل روبه رو است. شتاب متوسط این 6 1749
)تجریب 92(  ، چند متر بر مربع ثانیه است؟   t s== 12 t تا s== 2 متحرک در بازءه زمانی

 1
10

)1

 5
10

)2

 7
10

)3

4( صفر  

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، مطابق شکل مقابل یک تابع سینوسی است. 6 1750
)ریایض 92( بزرگی شتاب متوسط در کدام یک از بازه های زمانی نشان داده شده در شکل، برابر نیست؟ 

( ) ( )T T TIU » IU0
3

4 4
)2   ( ) ( )3

4 2 2 4

T T T TIU » IU )1

  ( ) ( )3

4 4 2
0

T T TIU » IU )4   ( ) ( )T T TIU » IU
2 2

0 )3

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می کند، مطابق شکل مقابل به صورت یک سهمی است. 6 1751
اندازءه شتاب متحرک در کدام یک از لحظه های زیر بزرگ تر است؟

 t1 )2 1( مبدأ زمان  

  t3 )4    t2 )3



 تست194

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل روبه رو است. در چه فاصلءه زمانی، بردار 6 1752
)ریایض 86( شتاب متحرک پیوسته در جهت مثبت محور x است؟ 

 t2 2( صفر تا    t1 1( صفر تا

  t3 t2 تا )4    t4 t2 تا )3

شکل مقابل نمودار سرعت ـ زمان متحرکی است که در مسیر مستقیم حرکت می کند. حرکت آن در فاصلءه زمانی 6 1753

)ریایض 87( نشان داده شده در شکل چگونه است؟ 

2( تندشونده با شتاب ثابت  1( کندشونده با شتاب ثابت  
4( تندشونده با شتاب متغیر  3( کندشونده با شتاب متغیر  

شکل روبه رو نمودار سرعت ـ زمان دوچرخه سواری را نشان می دهد که در امتداد محور x در حرکت است. دربارءه 6 1754
)برگرفته از کتاب دریس( حرکت این دوچرخه سوار کدام مورد نادرست است؟ 

) در جهت محور x است. , )t t
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1( بردار شتاب متوسط متحرک در بازءه زمانی
) بزرگ تر است. , )t t
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) از اندازءه شتاب متوسط متحرک در بازءه زمانی , )t t
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2( اندازءه شتاب متوسط متحرک در بازءه زمانی

t4 برابر صفر است. و t2 3( شتاب متحرک فقط در دو لحظءه 
t5 در جهت محور x است.  4( بردار شتاب متحرک در لحظءه

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می کند به شکل روبه رو است. در بازه ای که متحرک در 6 1755
جهت محور x حرکت می کند، کدام مورد نادرست است؟

1( در این بازءه زمانی حرکت متحرک ابتدا تندشونده و سپس کندشونده است.
2( شتاب متوسط متحرک در این بازءه زمانی در خالف جهت محور x است.

3( شتاب متحرک در این بازءه زمانی ابتدا در جهت محور x و سپس در خالف جهت محور x است. 
4( در این بازءه زمانی مسافت طی شده توسط متحرک از اندازءه جابه جایی آن بیشتر است.

شکل روبه رو نمودار سرعت ـ زمان خودرویی را نشان می دهد که در امتداد محور x در حرکت است. اندازءه شتاب 6 1756
t1 ............... از  0== t برابر ............... متر بر مربع ثانیه و شتاب خودرو در لحظءه s2 20== t1 تا 0== متوسط خودرو در بازءه زمانی
)برگرفته از کتاب دریس( این مقدار است. 
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نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند به شکل مقابل است. شتاب متحرک در لحظءه6 1757
t رسم شده است.( s== 2 t برحسب متر بر مربع ثانیه کدام است؟ )خط مماس بر نمودار در لحظءه s== 2

 1 5/


i )1
 3


i )2
 −1 5/



i )3
  −3


i )4

14 مطابق شکل مقابل 6 1758 s نمودار سرعتـ  زمان خودرویی که در راستای محور x حرکت می کند، در بازءه زمانی صفر تا
)برگرفته از کتاب دریس( t است؟  s2 13== t چند برابر اندازءه شتاب آن در لحظءه s1 9== است. اندازءه شتاب خودرو در لحظءه
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نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل است. بزرگی شتاب متوسط متحرک 6 1759
)تجریب 89( 3 چند متر بر مربع ثانیه است؟  6s t s££ ££ در بازءه زمانی
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195  فصل 8  حرکت بر خط راست

متوسط 6 1760 سرعت  اگر  است.  روبه رو  شکل  به  می کند  حرکت   x محور  راستای  در  که  متحرکی  زمان  ـ  سرعت  نمودار 
t چند متر بر مربع ثانیه است؟ s== 10 8m باشد، اندازءه شتاب متحرک در لحظءه s/ 10 برابر s متحرک در بازءه زمانی صفر تا
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نمودار سرعت ـ زمان متحرکی مطابق شکل مقابل است. اگر شتاب حرکت در قسمت های اول و دوم حرکت به ترتیب6 1761
7-- باشد، جابه جایی متحرک چند متر است؟ 5
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)ریایض خارج 91(6 1762 v است. کدام گزینءه زیر درست است؟  t�� ��200 8
2 معادلءه سرعت ـ زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، در SI به صورت

5 حرکت تندشونده است. s 2( از صفر تا 25 است.  2m s/ 1( بزرگی شتاب متوسط متحرک در 5 ثانیءه اول حرکت برابر
4( حرکت ابتدا در جهت محور x، سپس خالف جهت محور x است. t جهت شتاب تغییر می کند.  s= 5 3( در لحظءه

t1 ثانیءه اول حرکت 6 1763 متحرکی بر روی محور x در حال حرکت است. در کدام یک از نمودار های زیر الزاماً مسافت طی شده با بزرگی جابه جایی متحرک در

)اکنون فرهنیگ آموزش 98( برابر است؟ 
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t تا6 1764 s1 1== نمودار شتاب ـ زمان متحرکی که در راستای محور x حرکت می کند، به شکل مقابل است. در بازءه زمانی

 برحسب متر بر ثانیه کدام است؟ v v2 1−− v2 می رسد. v1 به t سرعت متحرک از s2 7==
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نمودار شتاب ـ زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می کند، به شکل مقابل است. اگر سرعت متحرک در لحظءه6 1765

) باشد، سرعت آن در مبدأ زمان برحسب متر بر ثانیه کدام است؟ / )10m s i


t برابر s== 6
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متحرکی از حال سکون در مسیر مستقیم به حرکت درمی آید و نمودار شتاب ـ زمان آن مطابق شکل است. در کدام 6 1766
)تجریب خارج 89( لحظه )برحسب ثانیه(، جهت سرعت عوض می شود؟ 

4 )1
6 )2
8 )3

 10 )4



 تست196

نمودار شتاب ـ زمان متحرکی که روی خط راست حرکت می کند، به شکل روبه رو است. اگر متحرک در مبدأ 6 1767
24m در خالف جهت محور x در حال حرکت باشد، در چه لحظه ای بر حسب ثانیه تغییر جهت می دهد؟ s/ زمان با تندی
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) متحرک تغییر جهت نمی دهد.  , )0 9 s 4( در بازءه زمانی

نمودار شتاب ـ زمان متحرکی که در امتداد محور x حرکت می کند به شکل مقابل است. اندازءه شتاب متوسط 6 1768
t چند متر بر مربع ثانیه است؟ s2 8== t تا s1 2== متحرک در بازءه زمانی

 2 4/ )1
3 )2

 4 8/ )3
 5 )4

10 چند 6 1769 s شکل مقابل نمودار شتاب ـ زمان متحرکی را در مسیر مستقیم نشان می دهد. اندازءه شتاب متوسط در مدت
)تجریب خارج 84( متر بر مربع ثانیه است؟ 
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