
ي حرکت و ... مفاهيم اوليه  / قسمت اول اولفصل         
  

9
  

q

q

q

1

 شـاخـه ى

بررسى مفاهيم كلى حركت (مكان، جابه جايى، سرعت، ...)
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ه  م او ی،   جا دار   ،دار   ی فا ی  جا جا ی  و   جا  هد   سا 

 جور چيزا تو اينتر  الزمه بدونيد كه بحث كلي براتون بياريم.و ر  شده جايي و مسافت طي ي مكان، جابه مفاهيم اوليه سؤاالي مربوط بهخوايم  تو شروع كار اين كتاب، مي 
  فصل انجام ميشه ... همين قسمت چهارم ر دفضاهاي دو بعدي، 

  )تأليفي از كتاب درسي(  ؟باشد نمیيک از جمالت زير صحيح  كدام  - 1
  شود. مختصات به آن نقطه از مسير متصل می مبدأبردار مكان در هر نقطه، برداری است كه از  )١
  كند. ديگر متصل می مستقيماً به يکبين آن دو نقطه انتهايی مسير را ی ابتدايی و  جايی بين دو نقطه از مسير، برداری است كه نقطه بردار جابه )٢
  ی تفاضل بردار مكان در آن دو نقطه است. ، نتيجه جايی متحرک بين دو نقطه ) بردار جابه٣
  باشد.  تر می جايی آن بزرگ ی جابه ) مسافت طی شده توسط متحرک، همواره از اندازه٤

rبه صورت SIبردار مكان متحركی در  - 2 ( t ) i (t t) j   22 1 3
 

tبردار مكان آن در ی است. اندازه  s   (كتاب درسي)  چند متر است؟   1
٤) ٢    ٣) ١      
٧) ٤     ٥) ٣     

جا شده اسـت. بـردار مكـان  جابه Mتا Oمتر، از ٥ای با شعاع   در شكل مقابل متحركی بر روی دايره  - 3
  (تأليفي)  كدام است؟ Mی متحرک در نقطه

١(r i j  5 5
 

   ٢( r i j 5 5
 

  

٣(r i 5 2


   ٤( r j 10 3


    

 Mی با سرعت ثابت در حال چرخيدن است. بردار مكان آن در نقطه ،متر ١ای با شعاع  دايره متحركی بر روی  - 4
  )تأليفي از كتاب درسي(  كدام است؟ 

١(Mr i j  3 1
2 2

  
     ٢( Mr i j  

  
   

٣( Mr i j  1 3
2 2

  
     ٤( Mr i j 3 1

2 2
  

  

رسـانده اسـت.  Cخود را به موقعيت ،حركت خود را شروع كرده و در پايان حركت xبر روی محور Aمتحركی از موقعيت ،زيردر شكل   - 5
  )94سنجش  يآزمايش(      باشد.  جايی آن ............ می هو بردار جاب بودهبردار مكان اين متحرک ........... 

x،rهمواره در جهت محور )١ i  10


   

x،r) همواره در جهت محور٢ i  10


       
x،rو سپس در خالف جهت محور x) ابتدا در جهت محور٣ i  10


  

x،rپس در خالف جهت محورسو  x) ابتدا در جهت محور٤ i  10


  

و گلوله پس از برخـورد بـه زمـين، تـا  پرتاب شده  پايينبه سمت  Oی ای از نقطه گلوله ،در شكل مقابل  - 6
رسد، مسـافت  می Aی به نقطه در نهايتكه گلوله  ی پرتاب تا هنگامی از لحظه باال آمده است. Aی نقطه

  )هاي سراسري گاج آزمون(   است؟Aی تا نقطهجايی گلوله  بهپيموده شده توسط گلوله چند برابر مقدار جا

١(1
3    ١ )٢  

٤    ٣) ٣(3
2  
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Aی متحركی از نقطه  - 7

2

Bی به نقطه 1
5
  )M.K.A(  جايی اين متحرک كدام است؟ ر جابهمنتقل شده است. بردا 3

١(r i j   7 4
  

  ٢( r i j   3 2
  

  ٣( r i j  7 4
  

   ٤( r i j  7 2
  

   

  )كتاب آموزش از راه دور فيزيك(  كدام است؟ Bتا Aجايی هواپيما از بردار جابهو جهت   ، اندازهدر شكل مقابل  - 8
١(km10،   

٢(km10،   

٣( km8،    

٤( km8،  
شده توسط  مسافت طیچند برابر  ،جايی متحرک ی جابه اندازهچرخد.  درجه می ٦٠ی  ، به اندازهRای با شعاع متحركی بر روی محيط دايره  - 9

 خارج از كشور) 81(سراسري رياضي     است؟ آن

١(

3   ٢(


2  ٣(


1   ١ )٤     

بندي، با توجه به درخواستاي فراوون معلماي عزيز تو سراسر كشور كه اَزمون خواسته بودن به جاي اضافه كردن مطالـب تـأليفي    تو كتاباي نسل جديد فيزيك ميكرو طبقه 
عـالوه بـر    آوريشـون  جمـع كوراي جديد بها بديم، سعي كرديم تستاي مكمل اونا رو در كنار سؤال اصلي مطرح كنيم. ويژگي اصلي اين سؤاال كـه تـو   اي، بيشتر به تستاي كن سليقه

خـواد تـو سـاالي     تايي كه مـي ه تستستاي تأليفي خودمون، تمام تستاي سنجش، كنكوراي سراسري گاج، آزاداي قديم و ... رو بررسي كرديم، اينه كه يه جورايي يه قدم شما رو ب
  تر ميكنه. تو طرح تستاي مكمل سه ديدگاه زير رو رعايت كرديم: بعد تو كنكور بياد نزديك

" đ č¿﹞³¼﹀﹞ ﹏¬﹊﹞ ¾1FhG ®\`²Ö0 تر بررسي كنن و تسلط شما رو روي مفاهيم افزايش بدن. خوان مفهوم تست سراسري رو عميق اينا مي  
# đ  č¿G1>i1V﹞ ﹏¬﹊﹞ ¾1FhG ®\`²Ö0عد محاسباتي شماس. ينا يهاجورايي تستايي در راستاي تست سراسري هستن كه هدفشون تقويت ب  
$ đ  č·±1﹇﹑[ ﹏¬﹊﹞ ¾1FhG ®\`²Ö0خوان خالقيت شما رو به طرز محسوسي باال ببرن. ي مفهوم تست سراسري، مي اينا در ادامه  

  . خيلي سخت بود، حال كنيد و قدرتتون تو فيزيك بشه مثل نيوتون  خيلي جفت و جور كردنشوناميدواريم كه تو كل كتاب با اين تستا كه 

  متر است؟ جايی نوک اين عقربه چند سانتی دقيقه، جابه ١٥ مدت متر است. در طی سانتی ٢ی برابر شمار يک ساعت مچ ی دقيقه ل عقربهطو  - 10
١(2   )81مكمل محاسباتي رياضي (   ٢ )٤   2)٣  ٤ )٢  2

گر متحرک مسافت .با سرعت ثابت و بدون توقف در حال حركت است aمربعی به ضلع متحركی بر روی  -11 ط مربـع را بـر روی محـي a3ا
  )تأليفي(   ترتيب از راست به چپ كدام است؟ جايی آن به مقدار ممكن برای جابه ينتر كمو  ينبيشتر ترتيب بپيمايد، به

١( a٢  صفر ـ(a2 ـ a  ٣(a ـa2
2   ٤(a ـa   

جايی و مسافت طی  جابه ،دقيقه ١٠چرخد. در طی  دقيقه يک دور كامل می مدت يکمتر در  ٥ای با شعاع  متحركی بر روی محيط دايره  -12
)ترتيب از راست به چپ چند متر است؟ ن بهشده توسط آ ) 3  ) 81مكمل محاسباتي رياضي(  

300 )٤   صفر ـصفر  )٣  ٣٠٠ ـصفر  )٢  صفر ـ ٣٠ )١ 30  
متر، خود را از  سانتی ١٠ر به ضلع ت بر روی سطوح جانبی يک مكعب توپبا حرك متحركی ،مقابلدر شكل   -13

     متر است؟ نتیدر اين تغيير مكان چند سا متحرکجايی  ی جابه رساند. اندازه می Bی به نقطه Aی نقطه
١(10 3   ٢(( )10 1  (تأليفي)  2

٣(10 2    ٤(5 3  

ه  م او ه   و   زمان-ی عاد  ی فا ی   جا  ی حا   آن  روی از    جا
  اوليه كنيم ...رو يه بررسي   ي مكان ـ زمان خوايم معادله جا مي . تو اينهاي بعد براي زيرشاخهپركاربرد تاً ساده ولي بسيار يه سري سؤال نسبسراغ حاال بريم  

Axی ترتيب از رابطه به SIدر Bو Aی مكان دو متحرک معادله  -14 t t  33 7 Bxو 5 cos t  2 ی  آيد. مكان اوليـه دست می به 1
  )تأليفي(    ترتيب از راست به چپ برابر است با: اين دو متحرک بر حسب متر به

٣  ٣،  ٥ )٢  ١،  ٥ )١(2  ،٤    ١(1  ،٣   
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q15-  ركی روی محوری حركت متح معادلهxدر ،هاSI صورت بهx t t  3 tی متحرک در لحظه موقعيتبردار  .است 2 s برابـر   SIدر  1
  )94آزمايشي سنجش (    است با:

١(r i 2


   ٢(r j 2


   ٣(r i 4


   ٤(r j 4


   
xی ، از رابطهSIزمان حركت متحركی درBی مكان معادله  -16 t t  2 7  .كنـد آيد. اين متحرک دو بار از مبـدأ عبـور می دست می به 12

  )كتاب درسيتأليفي از (  عبور متوالی چند ثانيه است؟ ی زمانی بين اين دو فاصله
٧ )٤   ٥ )٣  ٣ )٢  ١ )١  

xصورت به SIحركت متحركی در ی معادله  -17 cos t  1 5 ثانيه از شروع حركت چنـد  ٧جايی متحرک بعد از گذشت  باشد. جابه می /7
  )88آزمايشي سنجش (    متر است؟

٢  ٢ )١(2  ٣(2 5/   ٤(2 5/   
xی از رابطه SIی حركت متحركی در معادله  -18 t t 2 حركت و در  لی او ثانيه ٢جايی متحرک در  جابه ،صورت آيد. در اين دست می به 4

    تأليفي)(  به ترتيب از راست به چپ برابر چند متر است؟ ،سوم حركت ی يهثان ٢
١(,12 4  ٢(,10 6  ٣(,8 4   ٤(,10 4   

ه   ت  حا ر تا  ای ه ی    زمان–ی عاد       با ای  ه  بو 
  اظهارنظر كرد. متحركي مكان ـ زمان، ميشه در مورد سرعت و شتاب  كه چه جوري از روي معادله دبه عنوان يه مهارت ابتدايي، ياد بگيري خوايم ي كار مي تو ادامه 

  )تأليفي از كتاب درسي(    ؟يستنهای زير صحيح  يک از عبارت كدام  -19
  ان نسبت به زمان است.ای يک متحرک برابر با مشتق مك سرعت لحظه )١
  ای (متحرک) مشتق دوم مكان متحرک نسبت به زمان است. شتاب لحظه )٢
  ای، مشتق سرعت نسبت به زمان است. شتاب لحظه )٣
   ای است. معادل با شتاب لحظه ،آهنگ تغييرات مكان متحرک )٤

xبه صورت SIمتحركی درزمان Bمكانی  معادله  -20 t 2 tی است. سرعت متحرک در لحظه 75 s   چند متر بر ثانيه است؟ 5

  )93آزمايشي سنجش (  ١٠٠) ٤  ٦٠) ٣  ٤٠) ٢  ١٠) ١
xی از رابطه SIزمان حركت متحركی درBی مكان معادله  -21 sin t   0 2 6

/ ( tی لحظه ب متحرک درآيد. شتا دست می به ( s در  2
SI :برابر است با    )M.K.A(  

١(20 2/  ٢( 20 2/  ٣(20 1/   ٤( 20 1/   
xی از رابطه SIی مكان متحركی در معادله  -22 t t  3 23 mای كه شـتاب متحـرک برابـر آيد. در لحظه دست می به 5 / s212  ،اسـت

  )88آزمايشي سنجش (  ی سرعت متحرک چند متر بر ثانيه است؟ اندازه
١٤ )٤   ١٢ )٣  ٩ )٢  ٥ )١   

Vصورت به SIدر  كیسرعت متحر ی معادله  -23 t t  26 گر حر .است 6  ی ان آن در لحظـهكـم بـوده و مير مسـتقيدر مس کت متحركا
t s xی نقطه 1 m 2 86 ياضير ي(سراسر  دام است؟ كت آن كحر ی باشد، معادله(  

١(x t  12 6  ٢(x t  12 10  ٣(x t t   23 3 3  ٤(x t t   3 22 3 3  
  )86مكمل محاسباتي رياضي (    زمان حركت كدام است؟ ـی شتاب  قبل، معادله سؤالدر   -24

١(a t  12 6  ٢(a t  12 10  ٣(a t t   23 3 3   ٤(a t t   3 22 3 3   
xصورت به SIمكان متحركی در ی معادله  -25 t t t  3 22 6 كنـد،  ترين سرعتی كه اين متحرک در مسير حركت پيـدا می است. كم 203

  )92(سراسري رياضي   چند متر بر ثانيه است؟
   ٤) ٤  ٢) ٣  ١) ٢  صفر )١

aصورت هب SIدر  حركت متحركیزمان Bشتاب ی رابطه  -26 t 2 tدر کمتحر و است 4  mدارای سرعت  ،0 / s10  .سـرعت  تـرين كماست
  )92ي رياضي  مكمل خالقانه(  است؟  متر بر ثانيه چند حركت برابر مسير در طی کمتحر

٤) ٤  ١٠) ٣  ٨) ٢  ٦) ١  
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ت  ه    د         یک    ت    ر  ی آوردن 
گر معادله  -27 xخط راست یرو یت جسمكحر ی ا t t 22   ند؟ك یر مييت جسم تغكه، جهت حريبر حسب ثان یا باشد، در چه لحظه 12

  )75 ياضير ي(سراسر  ١٢) ٤  ٦) ٣   ٤) ٢  ٣) ١
xبه صورت SIدر ،كند خط راست حركت می رویی مكان متحركی كه  معادله  -28 t t t   3 26 ی زمانی  بـين دو تغييـر  است. فاصله 9

  )89آزمايشي سنجش (  جهت آن چند ثانيه است؟ 
٢  ٢ )١(2 5/  ٥ )٤   ٣ )٣   

txبه شكل SIزمان حركت متحركی در ـ  ی مكان معادله  -29 t t  
3 22  ای بر حسب ثانيه تغيير جهـت اين متحرک در چه لحظه است. 43

  )88و  93آزمايشي سنجش (    دهد؟ می
   دهد. متحرک تغيير جهت نمی )٤   ٤ )٣  ٢ )٢  ١ )١

xشكل به SIدر كیت متحركحر ی معادلهاگر   - 30 t t  220   شود تا تغيير جهت دهد؟ جا جابهمتر شروع حركت، چند ز پس ا کمتحرباشد، اين  2
  )تأليفي(  ٢٠٠) ٤  ١٠٠) ٣  ٥٠) ٢  ٤٠) ١

ل و  ت  سا ر م  ط   فا ی و گا A       ت     روی ت     ط را  حال  ا 

  داريم ...به اين موضوع يه نگاه اوليه ، 42تا  31تو تستاي  كنن. حساب مي (V)پارامتر سرعت متوسطبا كمك  رو ي زماني متوسط سرعت توي يه بازه 
tی در لحظه xمحور  یرو كیان متحركم  -31 s tی و در لحظه m8برابر 2 s ن يـدر ا کسط متحرباشد. سرعت متو یم m16برابر 10

  )72 يتجرب ي(سراسر  ؟ استه يمدت چند متر بر ثان
١(3  ٢(2  ٢) ٤  ١) ٣  

ده است. سـرعت متوسـط يرس Bبه  Oه از يثان ٢٠و سپس در مدت  Oبه  Aه از يثان ٣٠در مدت  xمحور  یبر رو كیمتحر ريل زكشدر   -32
  )76 يدانشگاه شي(آزمون پ  ه است؟ ير چند متر بر ثانيل مسكدر  آن
٢    ١٦) ١(17 5/   
٨٠) ٤    ٣٥) ٣  

ه يـل شناگر چند متر بـر ثانكه برگشته است. سرعت متوسط يثان ٢٥ه رفته و در مدت يثان ٢٠را در مدت  یمتر ٤٠ر يمس يک یشناگر  -33
  )77سنجش  يشي(آزما  بوده است؟

١(1   ) صفر٤  ٣) ٣  ٢) ٢  /8
  )تأليفي(  ؟تواند باشد و برگشت به ترتيب از راست به چپ كدام گزينه میقبل، سرعت متوسط شناگر در مسير رفت  سؤالدر   -34

٢ )١،1 6/  ٢ )٢،1 6/  ٤ )٣،3 2/   ٤ )٤،3 2/   

0در مدتها xمحور روی بر كیمتحر  -35 ن يـدر ا کند. سرعت متوسط متحـرك یم یلومتر را طكي ٢٧مسافت بدون تغيير جهت ساعت  /5
  )92سنجش  يآزمايش(  ه است؟ يمتر بر ثان سانتیمدت چند 

  توان مشخص كرد. نمی )٤    ١٥٠٠) ٣  ١٨٠٠) ٢  ٢٧٠٠) ١
xصورت به SIدر كیت متحركحر ی معادله  -36 t 4   ؟استه يچند متر بر ثانت كحراول  ی هيثان ٢باشد. سرعت متوسط آن در  یم 4

  )84سنجش  يشي(آزما    ١٦) ٤    ١٢) ٣  ٨) ٢  ٦) ١
xصورت به SIدر كیت متحركحر ی معادله  - 37 sin t  0   ه است؟ يت چند متر بر ثانكاول حر ی هيثان ٥باشد. سرعت متوسط آن در  یم /25

0)٢  ) صفر١ 05/  ٣(0 25/  ٤(0   )71 ياضير ي(سراسر  /15
  )هاي دور سال ي(سراسر  دهد؟  یر را نشان ميز یها تيمكاز  يک دامكل يومبات سنج  سرعت ی عقربه  -38

  ل يت اتومبك) سرعت متوسط حر٢  ه يل در هر ثانير سرعت اتومبيي) تغ١
  ل ياتومب یها ت چرخكحر یا هي) سرعت زاو٤  ل يت اتومبكحر یبيتقر یا ) سرعت لحظه٣




