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درسزمان

نام و نام خانوادگی

در شرایط خأل گلوله ای را از ارتفاع 125 متری سطح زمین رها می کنیم. چند ثانیه بعد گلولۀ دیگری را از همان ارتفاع رها کنیم تا حداکثر فاصلۀ آن ها1

( gدر طول مسیر 45 متر شود؟ ( = ۱۰m/s۲
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متحرکی روی خط راست در حال حرکت است. اگر در یک بازۀ زمانی معین، تندی متوسط و بزرگی سرعت متوسط با یکدیگر برابر باشند، در این2

صورت الزامًا ............

حرکت متحرک شتابدار است. (2 حرکت متحرک یکنواخت است. (1

جهت حرکت متحرک تغ�ر نکرده است. (4 بردار سرعت و بردار مکان متحرک هم جهت هستند. (3

نمودار سرعت- زمان دو متحرک A و B که در امتداد خط راست حرکت می کنند، مطابق شکل زیر است. کدام گزینه در مورد مقایسۀ بین بزرگی سرعت3

t۱متوسط و تندی متوسط این دو متحرک در بازۀ زمانی صفر تا  صحیح است؟

 ، (1

 ، (2
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v >∣ av,A ∣ v∣ av,B ∣s =av,A sav,B

v >∣ av,A ∣ v∣ av,B ∣s <av,A sav,B

v =∣ av,A ∣ v∣ av,B ∣s <av,A sav,B

v =∣ av,A ∣ v∣ av,B ∣s =av,A sav,B

، 40 درصد بیشتر از4 دو ماهوارۀ A و B که در مدارهایی دایره ای به دور زمین حرکت می کنند، دارای اندازۀ تکانۀ یکسانی هستند. اگر جرم ماهوارۀ 

جرم ماهوارۀ B باشد، شعاع مدار ماهوارۀ B چندبرابر شعاع مدار ماهوارۀ A است؟
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متحرکی بدون سرعت اولیه در مبدأ زمان از مبدأ مکان روی محور  با شتاب ثابت به حرکت درآمده و در لحظۀ  به مکان 5

 می رسد. بزرگی سرعت متحرک در این لحظه به چند متر بر ثانیه می رسد؟

xt = ۵ s
x = −۱۲۲/۵m

32/4 (2 19/6 (1

49/0 (4 45/0 (3

معادلۀ مكان- زمان جسمی که در مسیری مستقیم حرکت می کند، در SI به صورت  است. مسافت طی شده توسط این جسم6

در بازه زمانی صفر تا  برابر با چند متر است؟

x = −t +۲ ۴t − ۴
۴ s

4 (2 صفر (1

8 (4 12 (3

فیزیک35
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متحرکی از حال سکون با شتاب ثابت  شروع به حرکت کرده و مسیر مستقیم  را طی می کند. اگر  از آخر مسیر را در مدت 2 ثانیه طی7

کند،  چند متر است؟

۴m/s۲dd
۹
۸
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در شکل مقابل، جسم از حال سکون، در مسیر افقی و در لحظۀ  تحت نیروی ثابت به حرکت درمی آید و بعد از 3 ثانیه نخ بسته شده به8

( جسم پاره می شود. کل مسافتی که جسم از شروع حرکت تا لحظۀ ایستادن طی می کند، چند متر است؟ (

t = ۰
g = ۱۰m/s۲
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12 (2

15 (3

18 (4

نمودار شتاب- زمان متحرکی که در امتداد محور  حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. کدام یک از گزینه های زیر نمودار سرعت- زمان مربوط به آن9

است؟

x

(1

(2

(3

هر سه گزینه می تواند درست باشد. (4

متحرکی از حالت سکون و با شتاب ثابت  در مسیری مستقیم شروع به حرکت می کند و مسافت d را طی می کند. اگر  از آخر مسیر را10

در مدت ۲ ثانیه طی کند، d چند متر است؟

۴m/s۲d۹
۸

18 (2 36 (1

9 (4 16 (3

متحرکی به جرم  با شتاب ثابت برخط راست در حال حرکت است. اگر در لحظۀ  تکانۀ آن برابر با  باشد و پس از 10 ثانیه11

به  برسد، شتاب حرکت جسم چند متر بر مجذور ثانیه است؟

۵kgt = ۰۳۰۰kg.m/s
۵۰۰kg.m/s

4 (2 3 (1

10 (4 5 (3



3/5لرنیتو 1399

در حرکت بر روی خط راست، بردارهای جابه جایی در بازه های زمانی متفاوت، ازنظر راستا و سو نسبت به هم چه وضعیتی دارند؟12

همواره هم راستا و هم سو هستند. (1

همواره هم راستا بوده ولی ممکن است هم سو نباشند. (2

همواره هم سو بوده ولی ممکن است هم راستا نباشند. (3

بسته به محل مبدأ مکان، هر سه گزینه ممکن است صحیح باشد. (4

درون آسانسوری که با شتاب ثابت  و به صورت تندشونده در حال پا�ن آمدن است، جسمی به جرم  با نیروی افقی  به دیوارۀ13

آسانسور فشرده شده است. کمینۀ اندازۀ نیروی  چند نیوتون باشد تا جسم سقوط نکند؟ 

۲m/s۲۴ kgF
F(g = ۱۰N/kg , μ =s ۰/۵)

64 (2 32 (1

48 (4 96 (3

نمودار سرعت- زمان متحرکی که بر مسیری مستقیم حرکت می کند، به صورت شکل زیر است. مسافت پیموده شده توسط این متحرک در بازۀ زمانی 14

، چند متر است؟ ۰ تا  s۲۰ s

160 (1

176 (2

180 (3

192 (4

دو متحرک  و  به جرم های  و  با تندی های  و  در یک جادۀ مستقیم و15

افقی در حرکت اند. در یک جابه جایی یکسان، اندازۀ نیروی الزم برای متوقف کردن متحرک  چندبرابر اندازۀ نیروی الزم برای متوقف کردن متحرک 

 است؟

ABm =A ۱۰۰۰kgm =B ۲۰۰۰kgv =A ۲۰m/sv =B ۱۰m/s
A

B

2 (2 (1

4 (4 (3
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۱/۵نمودار زیر تغ�رات تکانۀ یک جسم به جرم  را نشان می دهد. کدام گزینه در مورد حرکت این متحرک نادرست است؟16 kg

حرکت متحرک ابتدا کندشونده و سپس تندشونده است. (1

جابه جایی متحرک در ۴ ثانیۀ اول حرکت برابر با صفر است. (2

متحرک در لحظۀ  تغ�ر جهت می دهد. (3

اندازۀ تفاضل جابه جایی های آن در ثانیه های متوالی برابر با  است. (4

t = s
۳
۴

۲/۵m

کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟17

ن باشند، تندی جسم ثابت می ماند. اگر نیروهای وارد بر یک جسم در حال حرکت متواز (1

ممکن است نیروهای کنش و واکنش منجر به اثرات متفاوتی شوند. (2

برای یک جسم که در هوا در حال سقوط است، واکنش نیروی مقاومت شارۀ وارد بر آن به سمت باال است. (3

نیروهای کنش و واکنش هم اندازه و هم راستا هستند. (4
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معادلۀ سرعت- زمان جسمی که با شتاب ثابت روی خط راست در حال حرکت است، در SI به صورت  است. بزرگی جابه جایی متحرک18

در ۲ ثانیۀ سوم حرکت چند متر است؟

v = −۲t + ۴

8 (2 4 (1

24 (4 12 (3

نمودار مکان- زمان دو متحرک A و B که در مسیری مستقیم حرکت می کنند، مطابق شکل زیر است. اندازۀ سرعت متحرک A ............ متر بر ثانیه از19

اندازۀ سرعت متحرک B ............ است.

4، کمتر (1

16، بیشتر (2

4، بیشتر (3

16، کمتر (4

در شرایط خأل دو جسم به فاصلۀ زمانی  از حال سکون و از ارتفاع یکسان بدون سرعت اولیه رها می شوند. اگر 1/5 ثانیه بعد از رها شدن جسم20

اول، فاصلۀ دو جسم به 10 متر برسد،  چند ثانیه است؟ 

Δt
Δt(g = ۱۰m/s )۲

1/5 (2 1 (1

0/75 (4 0/5 (3

مطابق شکل زیر، متحرکی در مسیر مشخص شده از نقطۀ A به نقطۀ B می رود. حداکثر نسبت مسافت طی شده توسط متحرک به جابه جایی آن،21

کدام است؟

(1

(2

2 (3

برای این نسبت، حداکثری وجود ندارد. (4

۳

۲

یک زیردریایی درون آب با سرعت ثابت در راستای افق، در حال حرکت است. همۀ نیروهای وارد بر آن مطابق کدام گزینه است؟22

ن - مقاومت آب - پیشران وز (2 ن - شناوری - پیشران وز (1

شناوری - پیشران - مقاومت آب - مقاومت هوا (4 ن - شناوری - پیشران - مقاومت آب وز (3

در شکل زیر، جسمی به جرم  روی فنری سبک با ثابت  در حال تعادل قرار دارد. آسانسور از حال سکون با شتاب ثابت به بزرگی 23

 به سمت باال شروع به حرکت می کند؛ سپس با تندی ثابت به حرکت خود ادامه می دهد و در ادامه با شتاب ثابت به بزرگی 

متوقف می شود. اگر طول فنر در مرحلۀ حرکت تندشوندۀ آسانسور  و در مرحلۀ حرکت کندشوندۀ آن  باشد، حاصل  برحسب سانتی متر

کدام است؟ 

۱/۲kg۴۰۰N/m
۲m/s۲۳m/s۲

L۱L۲L −۱ L۲

(g = ۱۰N/kg)
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نمودار مکان- زمان دو متحرک A و B که در مسیری مستقیم حرکت می کنند به صورت شکل زیر است. در چه لحظه ای برحسب ثانیه فاصلۀ دو متحرک24

از یکدیگر ۱۰۲ متر می شود؟

11 (1

(2

101 (3

8 (4

۱۱
۸۳

شخصی به جرم  درون آسانسور ساکنی قرار دارد. اگر آسانسور با شتاب ثابت  به طرف باال شروع به حرکت کند، کار نیروی عمودی25

( سطح وارد بر شخص از طرف کف آسانسور در ثانیۀ اول حرکت چند ژول است؟ (

۶۰kg۲m/s۲

g = ۱۰N/kg

480 (2 420 (1

720 (4 600 (3


