
؟1 دنک یم رغت  تکرح  تهج  یناکم  هچ  رد  .تسا  لباقم  لکش  یمهس  تسار ، طخ  رب  تکرح  کی  رد  نامز  ناکم -  رادومن 

(1
(2
(3
(4

x = ۴۵۰m
x = ۲۰۰m
x = ۵۰۰m
x = ۳۵۰m

.دناسر2 یم هب   ار  دوخ  تعرـس  تهج  رغت  نودب  رتم ، تفاسم 250  یط  اب  هیناث  تدم 10  رد  دنک ، یم تکرح  تباث  باتـش  اب  هک  یکرحتم 
؟ دنک یم یط  ار  رتم  دنچ  تدم  نیا  لوا  ۀیناث  رد 5  کرحتم  نیا 

۴۵ m/s

125 (2 100 (1
62/5 (4 75 (3

ات 3 تدم   رد  .تسا  لباقم  لکـش  هب  نآ  نامز  باتـش -  رادومن  دـنک و  یم تکرح  هب  عورـش  تسار  طخ  یور  نوکـس  لاح  زا  یکرحتم 
؟ تسا حیحص  نآ  تکرح  دروم  رد  ریز  دراوم  زا  کی  مادک

t = ۰t = t ۱

.دنک یم رغت  هبترم  کی  تکرح  تهج  (1
.دوش یم دایز  هتسویپ  نآ  تعرس  ۀزادنا  (2
.دوش یم دایز  هتسویپ  نآ  باتش  ۀزادنا  (3
.دنک یم رغت  هبترم  کی  باتش  تهج  (4

دنک و4 یم دایز  ار  دوخ  تعرس  تباث   باتش  اب  دعب  هب  هظحل  نیا  زا  درذگ و  یم ۀطقن   زا  ۀظحل   رد  تعرس   اب  لیبموتا  
زا تباث   باتش  اب  ۀظحل   رد  لیبموتا   .دهد  یم همادا  دوخ  تکرح  هب  تباث  تعرس  اب  دیـسر ، هب   شتعرس  هکنآ  زا  سپ
رد لیبموتا  ود  .دهد  یم همادا  تکرح  هب  تباث  تعرس  اب  دیـسر ، هب   شتعرـس  هکنآ  زا  سپ دیآ و  یمرد تکرح  هب  ۀطقن   زا  نوکس  لاح 

؟ دنسر یم مه  هب  ۀطقن   زا  یا  هلصاف هچ 

A۲۰ m/st = ۰M۱ m/s۲

۳۰ m/sBt = ۰۴ m/s۲

M۴۰ m/s
M

(2 (1
(4 (3

۲۵۰m۲۰۰m
۳۵۰m۴۰۰m

ربارب5 دنچ  روحم   تهج  رد  کرحتم  تعرـس  ناکم  ، رد  .تسا  تروص   هب هاگتسد   رد  کرحتم  کی  ریـسم  ۀلداعم 
؟ تسا روحم   تهج  رد  کرحتم  تعرس 

SIy = + ۲x۳
۴ x۲x = ۲my

x

(2 1 (1
5 (4 2/5 (3

۳
۲
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ۀدنود 6 زا  رت  بقع رتم  ۀدنود  ،  .دنود  یم تعرس   اب  ۀدنود   تعرس  و  اب  ۀدنود   تشگرب ، تفر و  ود  ۀـقباسم  کی  رد 
ود نیا  هک  یا  هطقن ود  نیب  ۀلـصاف  دشاب ، رتم   14 ۀدنود  ، عورش  ۀطقن  زا  تشگزاب  ۀطقن  ۀلـصاف  رگا  .دنک  یم عورـش  ار  هقباسم  نآ  اب  نامز  مه یلو 

؟ تسا رتم  دنچ  دنسر ، یم مه  هب  ریسم  لوط  رد  هدنود 

A۱/۵m/sB۱m/sA۲B
B

4 (1
12 (2
8 (3
6 (4

یا7 هنوگ هب  دنک ، یم مک  ار  دوخ  تعرس  دنک و  یم زمرت  تشذگ   زا  سپ  .دنک  یم تکرح  هب  عورش  تباث   باتش  اب  نوکس  لاح  زا  یلیبموتا 
لیبموتا نیا  ییاهن  تعرس  .دنک  یم یط  هدنوشدنت  باتش   اب  ار  هرابود   نآ  زا  دعب  دوش و  یم اج  هباج ۀزادنا   هب  تدم  ، رد  هک 

؟ تسا هیناث  رب  رتم  دنچ 

۲m/s۲۱۰s
۴s۵۶m۸m۵m/s۲

20 (2 8 (1
12 (4 6 (3

رتم8 دنچ  ۀظحل   رد  کرحتم  تعرس  .دنک  یم تکرح  میقتسم  ریسم  یور  تباث  باتش  اب  هک  تسا  کرحتم  کی  نامز  ناکم - رادومن  ریز ، لکش 
؟ تسا هیناث  رب 

t = ۵s

-3 (1
-2/5 (2

-1 (3
-1/5 (4

؟9 تسا نکممان  ریز  دراوم  زا  کی  مادک

.دشاب هدنوشدنت  تکرح  دشاب و  توافتم  باتش  تعرس و  یاهرادرب  تهج  (1
.دنشابن اتسار  مه باتش  تعرس و  یاهرادرب  دشاب و  میقتسم  تکرح  ریسم  (2

.دنشاب اتسار  مه باتش  تعرس و  دشاب و  هدنوشدنک  تکرح  (4 .دشاب راد  باتش تکرح  دشاب و  تباث  تعرس  ۀزادنا  (3

زا 10 رتولج  دـننک و   یم تکرح  تهج  کی  رد  و   یاه   تعرس اب  میقتـسم  ۀداج  کی  رد  و   یاه   لیبموتا
سپس دنک و  یم دایز  ات   ار  دوخ  تعرس  تباث   باتش  اب  لیبموتا   تسا ، رتم  رگیدکی 500  زا  اه  نآ ۀلصاف  هک  یا  هظحل رد  .تسا 

؟ دوب دهاوخ  رتم  دنچ  لیبموتا  ود  ۀلصاف  نیرتمک  .دهد  یم همادا  تباث  تعرس  اب 

AB= ۱۰m/svA= ۲۰m/svBAB
A۲m/s۲۴۰m/s

465 (2 475 (1
525 (4 450 (3
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تعرس11 ۀزادنا  اوه ، تمواقم  زا  یشوپ  مشچ اب  دنک ، یط  هیناث  تدم 1  رد  ار  ات   ۀلصاف   هلولگ  رگا  .دوش  یم اهر  لکش  قباطم  عافترا   زا  یا  هلولگ
؟ تسا هیناث  رب  رتم  دنچ  ًابیرقت  نیمز  هب  ندیسر  ماگنه  هلولگ 

hBC

(g ≃ ۱۰m/ , ≃ ۱/۴, ≃ ۱/۷)s۲ ۲√ ۳−−√

37 (1
48 (2
32 (3
41 (4

تعرس 12 اب  لحم  نامه  زا  مسج   هظحل  نامه  رد  الاب و  فرط  هب  یدومع  روط  هب ۀیلوا   تعرس  اب  نیمز  حطس  یرتم  عافترا 60  زا  مسج  
( تسا زیچان  اوه  تمواقم  ( ؟ تسا رتم  دنچ  مسج  ود  ۀلصاف  باترپ ، زا  دعب  هیناث  .دوش   یم باترپ  ناپ  فرط  هب یدومع  روط  هب  

A۲۰m/sB
۱۰m/s۲/۵

68/75 (2 31/25 (1
75 (4 25 (3

لحم13 کی  زا  و   یاه   نامز رد  هلولگ  .دوش  یم باـترپ  ـالاب  فرط  هب یدومع  تروص  هب نیمز  حطـس  زا  ۀظحل   رد  یا  هلولگ
؟ تسا هدرک  یط  تفاسم  رتم  دنچ  هلولگ  ۀظحل   ات  باترپ  ۀظحل  زا  .درذگ  یم ۀطقن  ) )

t = ۰= ۳st ۱= ۶st۲
Mt۲

101/25 (2 112/5 (1
97/5 (4 123/75 (3

هنزو و14 نایم  کاکطصا  بیرض  رگا  .دوش  یم باترپ  تسار  فرط  هب  یقفا   حطس  یور  تعرس   اب  مرگ  مرج 500  هب  یا  هنزو لکش ، قباطم 
؟ دسر یم نیمز  هب  زا   رتم  دنچ  ۀلصاف  رد  هنزو  دشاب ، ربارب   حطس  

۱۰m/sAB
AB۰/۴C

10 (1
8 (2
6 (3
4 (4

تدم15 .دور  یم الاب  باترپ ، لحم  هب  تبـسن  عافترا   ات  رثکادـح  دوش و  یم باترپ  الاب  فرط  هب  یدومع  روط  هب یا  هلولگ نیمز  هب  تبـسن  عافترا   زا 
( تسا زیچان  اوه  تمواقم  ( ؟ تسا هلولگ  نتفر  الاب  نامز  تدم  رباربدنچ  نیمز ، هب  ندیسر  ات  هلولگ  ندمآ  ناپ  نامز 

hh
۸

(2 (1
4 (4 3 (3

۳
۲۲

: یگداوناخ مان  مان و 
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ۀظحل16 زا  طسوتم  تعرـس  ۀزادنا  رگا  .دوش  یم باترپ  الاب  ۀزادنا  رگا  .دوش  یم باترپ  الاب  فرط  هب یدومع  روط  هب تعرس   اب  یا  هلولگ ماب  ۀبل  زا 
؟ تسا رتم  دنچ  نیمز  هب  ندیسر  ات  باترپ  ۀظحل  زا  هدش  یط تفاسم  دشاب ، نیمز   هب  ندیسر  ات  باترپ 

۲۰ m/s
۱۵ m/s

105 (1
125 (2
145 (3
170 (4

هک17 ینامز  ات  تکرح  عورـش  ۀـظحل  زا  .تسا  لکـش  قباطم  نآ  نامز  باتـش - رادومن  دـیآ و  یمرد تکرح  هب  نوکـس  لاح  زا  تسار  طخ  یور  یکرحتم 
؟ دنک یم یط  تفاسم  رتم  دنچ  کرحتم  دنک ، رغت  تکرح  تهج 

18 (1
72 (2
36 (3
54 (4

زا18 کرحتم  ینامز  هچ  رد  دنک ، روبع  زا   رد   کرحتم  رگا  .تسا  لباقم  لکش  هب  تسار  طخ  رب  تکرح  کی  رد  نامز  تعرس - رادومن 
؟ درذگ یم ناکم  أدبم 

t = ۰x = ۱۵۰ m

(1
(2
(3
(4

t = ۵s
t = ۱۰s

t = ۱۵s
t = ۲۰s

رد 19 دوش و  یم باترپ  ناـپ  فرط  هب یدومع  روط  هب ۀیلوا   تعرس  اب  یا  هلولگ ألخ ، طیارـش  رد  نیمز  حطـس  زا  عافترا   هب  یدـنلب  کی  زا 
؟ تسا هیناث  دنچ  نیمز  هب  ندیسر  ات  باترپ  ۀظحل  زا  تکرح  لک  تدم  .دسر  یم نیمز  هب  دنک و  یم یط  رتم  رخآ   ۀیناث 

h۱۵ m/s۲
۸۰

4/5 (2 3/5 (1
1/5 (4 5/5 (3

رد20 نایب  مادک  اوه  تمواقم  زا  یشوپ  مشچ اب  .دنوش  یم باترپ  لکش  قباطم  هزادنا  مه ۀیلوا  یاه  تعرس اب  ۀلولگ  و   ود  نامز  مه ماب  کی  یالاب  زا 
؟ تسا تسرد  اه  نآ دروم 

AB

.دنسر یم نیمز  هب  نامز  مه (1
.دسر یم نیمز  هب  یرت  گرزب تعرس  اب   (2

.دنسر یم نیمز  هب  هزادنا  مه یاه  تعرس اب  (3
.دسر یم نیمز  هب  رتدوز   (4

B

B

: یگداوناخ مان  مان و 
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باترپ21 الاب  فرط  هب مئاق  یاتسار  رد  ۀیلوا   تعرس  اب  جرب  یاپ  زا  ۀلولگ   نآ  اب  نامز  مه دوش و  یم اهر  رتم  عافترا ۱۰۰  هب جرب  کی  یالاب  زا  ۀلولگ  
اوه تمواقم  ( ؟ تسا هیناث  رب  رتم  دـنچ  ۀزادنا   دـشاب ، هزادـنا  مه اه  نآ یاه  تعرـس دـنرذگ  یم مه  رانک  زا  هلولگ  ود  هک  یا  هظحل رد  رگا  .دوش  یم

( دوش ضرف  زیچان 

ABV۰
V۰

(2 (1
(4 (3

۵۰۲۰ ۵−−√

۳۰ ۳−−√۴۰

نامز22 مه قفا  یالاب  ۀیواز   اب  تعرس   اب  ۀلولگ   الاب و  فرط  هب مئاق  یاتـسار  رد  تعرس   اب  ۀـلولگ   ماب ، کی  یالاب  زا 
؟ تسا رتشیب  نیمز  هب  ندیسر  ماگنه  کی  مادک تعرس  ۀزادنا  دسر و  یم نیمز  هب  رتدوز  کی  مادک اوه ، تمواقم  زا  یشوپ  مشچ اب  .دنوش  یم باترپ 

A۲۰m/sB۲۰ m/s۲√۴۵∘

.تسا رتشیب  تعرس   ۀزادنا  دسر و  یم رتدوز   (2 .تسا رتشیب  تعرس   ۀزادنا  دنسر و  یم نامز  مه (1
.تسا رتشیب  تعرس   ۀزادنا  دسر و  یم رتدوز   (4 .تسا رتشیب  تعرس   ۀزادنا  دنسر و  یم نامز  مه (3

BBB
ABA

نیرتشیب23 دشاب ، رگا   .تسا  لکـش  قباطم  درذگ ، یم ناکم  أدبم  زا  ۀظحل   رد  روحم   یور  هک  یکرحتم  نامز  باتش - رادومن 
؟ تسا رتم  دنچ  لوا ) ۀیناث   7  ) تکرح لوط  رد  أدبم  زا  کرحتم  ۀلصاف 

xt = ۰= −۵ m/sv۰

(1
(2
(3
(4

۳۹
۳۱/۵

۳۶/۵
۴۹

گنس24 .دوش  یم باترپ  ناپ  هبور هیناث  رب  رتم  تعرس 30  اب   B گنس دعب ، هیناث  ود  هدش و  اهر   A گنس نیمز ، زا  رتم  عافترا 120  هب  جرب  کی  یالاب  زا 
؟ دنک یم روبع   A گنس رانک  زا  نیمز ، حطس  زا  یعافترا  هچ  رد   B

(2 (1
(4 (3

۵۰ m۳۰ m
۶۰ m۴۰ m

زا25 اه  نآ ۀلـصاف  رثکادح  ات  مینک  اهر  ناکم  نامه  زا  ار  مود  مسج  دعب  هیناث  دنچ  .مینک  یم اهر  یرتم  نامتخاس 125  یالاب  زا  ار  یمسج  ألخ  طیارش  رد 
؟ دشاب رتم  مه 45 

1/25 (2 1 (1
2 (4 1/5 (3

هیناث26 رب  رتم  کرحتم 24  تعرـس  ۀزادـنا  یناکم  هچ  رد  .تسا  ریز  لکـش  یمهـس  دـنک ، یم تکرح  تسار  طخ  یور  هک  یکرحتم  نامز  ناـکم - رادومن 
؟ دوش یم

(1
(2
(3
(4

x = ۴۴ m
x = ۲۲ m
x = ۵۲ m
x = ۷۴ m

: یگداوناخ مان  مان و 
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رتم27  75 موس ، ۀیناث  هس  رد  رتم و   57 مود ، ۀیناث  هس  رد  رتم و   39 لوا ، ۀیناث  هس  رد  دنک و  یم تکرح  تسار  طخ  یور  تباث  باتـش  اب  کرحتم  کی 
هیناث رب  رتم  دنچ  ۀظحل   رد  کرحتم  تعرس  ۀزادنا  دنک .) یم یط  یلبق  ۀیناث  هس  زا  رتشیب  رتم   18 هیناث ، هس  ره  رد  ینعی   ... ) دنک و یم یط 

؟ تسا
t = ۱۰ s

20 (2 15 (1
25 (4 30 (3

هیناث28 عبرم  رب  رتم  تباث 4  باتش  اب  نوکس و  لاح  زا   B لیبموتا دنک ، یم روبع  ۀطقن   زا  تباث   تعرس  اب   A لیبموتا هک  یا  هظحل رد 
نیرتمک .دهد  یم همادا  تکرح  هب  تباث  تعرس  اب  سپـس  دهد و  یم شیازفا  ات   ار  دوخ  تعرـس  دنک و  یم تکرح  ۀطقن   زا 

؟ دوش یم رتم  دنچ  رگیدکی  زا  لیبموتا  ود  ۀلصاف 

۲۰ m/sx = ۰
x = ۲۰۰ m۴۰ m/s

200 (2 100 (1
75 (4 150 (3

ار29 پوت  هیلوا  تعرس  نیمه  اب  رگا  .دسر  یم نیمز  هب  باترپ  لحم  زا  رتم  ۀلصاف 80  رد  دعب  هیناث  دوش و 4  یم باترپ  لیام  روط  هب یپوت  نیمز  حطس  زا 
( تسا زیچان  اوه  تمواقم  ( ؟ تسا رتم  دنچ  دسرب  نآ  هب  دناوت  یم پوت  هک  یعافترا  نیرتشیب  باترپ ، ۀیواز  رغت  اب  مینک ، باترپ 

20 (2 50 (1
40 (4 60 (3

رد30 .دـنوش  یم باترپ  الاب  فرط  هب یدومع  روط  هب تعرس   اب   B و تعرس   اب   A ۀلولگ ود  نامز ، مه نیمز  حطـس  رد  لحم  کی  زا 
تسا ؟ هیناث  رب  رتم  دنچ   B ۀلولگ تعرس  ۀزادنا  دسر ، یم دوخ  رادقم  رثکادح  هب  هلولگ  ود  نایم  ۀلصاف  هک  یا  هظحل

۱۸ m/s۳۴ m/s
(g ≃ ۱۰ m/ )s۲

2 (2 رفص (1
16 (4 6 (3

سپ31 هیناث  دنچ  .دسر  یم دوخ  جوا  ۀطقن  هب  باترپ  زا  سپ  هیناث  دوش و 3  یم باترپ  تعرس   اب  هلولگ  کی  نیمز ، حطس  زا  رتالاب  یا  هطقن زا 
دوش ؟ یم هجرد  یقفا 45  دادتما  اب  تکرح  ریسم  ۀیواز  ۀزادنا  باترپ ، زا 

۵۰ m/s
(g ≃ ۱۰m/ )s۲

7 (2 6 (1
5 (4 8 (3

دوخ 32 تکرح  مود  ۀیناث  رد   A یوردوخ .دننک  یم زاغآ  تباث  باتش  اب  ار  دوخ  تکرح  نوکـس  لاح  زا  نامز  مه هطقن و  کی  زا   B و A یوردوخ ود 
مود ۀیناث  هس  ییاج  هباج زا  رتمک  رتم  دـنچ  ، A یوردوخ موس  ۀیناث  ود  ییاج  هباج .دـنک  یم یط  ار  دوخ   تکرح  موس  ۀـیناث  رد   B یوردوخ و 

؟ تسا  B یوردوخ

۱۲ m
۱۵ m

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

: یگداوناخ مان  مان و 
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هیناث33 رب  رتم  ربارب 14  ات   تدم   رد  کرحتم  طسوتم  تعرس  رگا  .تسا  ریز  لکش  هب  تسار  طخ  رب  تکرح  کی  رد  نامز  باتش - رادومن 
؟ تسا هدوب  هیناث  رب  رتم  دنچ  رد  ) تعرس   ) کرحتم ۀیلوا  تعرس  دشاب ،

t = ۰t = ۱۰ s
t = ۰

6/4 (1
3/8 (2
8/4 (3
5/2 (4

هرابود34 یناکم  هچ  رد  کرحتم  ود  نیا  .دننک  یم روبع  ۀطقن   زا  ۀظحل   رد  دنتسه ، تکرح  رد   x روحم یور  هک   B و A کرحتم ود 
؟ دنسر یم مه  هب 

t = ۰x = ۱۰۰ m

(1
(2
(3
(4

x = ۱۰۰ + ۲۰۰ m۳−−√

x = ۲۰۰ − ۱۰۰ m۳−−√

x = ۳۰۰ + ۱۰۰ m۳−−√

x = ۴۰۰ − ۱۰۰ m۳−−√

باترپ35 ـالاب  فرط  هب هیناـث  رب  رتم  تعرـس 25  اب  نامتخاس  یاپ  زا  یرگید  گنـس  نآزادـعب  هیناث  کی  دوش و  یم اهر  یگنـس  نامتخاس  کـی  یـالاب  زا 
؟ تسا رتم  دنچ  نامتخاس  عافترا  دننک ، روبع  مه  رانک  زا  نامتخاس ) عافترا  فصن   ) هار ۀمین  رد  گنس  ود  رگا  .دوش  یم

ای   (2 ای   (1
ای   (4 ای   (3

۴۰ m۲۵ m۴۰ m۲۲/۵ m
۵۰ m۲۲/۵ m۵۰ m۲۵ m

تکرح36  A مسج هک  ینامز  تدـم رد  .دـننک  یم تکرح  تسار  طخ  یور  هک  دـهد  یم ناشن   B و  A مسج ود  یارب  ار  نامز  تعرـس - رادومن  ریز ، لـکش 
؟ تسا هدش  اج  هباج رتم  دنچ   B مسج دراد ، هدنوشدنک 

42 (1
48 (2
36 (3
32 (4

تمس37 هب نامز  مه ۀیلوا   تعرس  اب  نیمز  حطـس  یرتم  عافترا 100  زا   B ۀلولگ ۀیلوا  و  تعرـس  اب  نیمز و  زا   A ۀلولگ ریز ، لکش  رد 
؟ دوب دهاوخ  رتم  دنچ  مه  زا  اه  نآ ۀلصاف  .تسا  ربارب  مهاب  هلولگ  ود  نیا  تعرس  ۀزادنا  هک  یا  هظحل رد  .دنوش  یم باترپ  رگیدکی 

۴۰ m/s۱۰ m/s

48/75 (1
73/75 (2

25 (3
13/25 (4

: یگداوناخ مان  مان و 
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باتش 38 اب  نوکس و  لاح  زا  هطقن  نامه  زا  نامز  مه  B یوردوخ .درذگ  یم  O ۀطقن زا  تباث   تعرس  اب  ۀظحل   رد   A یوردوخ
دنچ .دهد  یم همادا  دوخ  تکرح  هب  تباث  تعرـس  اب  سپـس  دنک و  یم تکرح  باتـش  نیا  اب  هیناث  تدم 5  هب  دـیآ ، یمرد تکرح  هب  تهج  نامه  رد 

؟ دسر یم  A هب  B یوردوخ تکرح  عورش  زا  سپ  هیناث 

t = ۰۲۰ m/s۵ m/s۲

12/5 (2 10 (1
14 (4 8/5 (3

ربارب39 جوا   ۀطقن  ات  مسج  ندیـسر  نامز  تدـم  رگا  .دوش  یم باترپ  الاب  هبور  مئاق  یاتـسار  رد  نیمز  هب  تبـسن   h عافترا زا  ألخ  طیارش  رد  یمـسج 
یتدم رد  هدش  یط تفاسم  رباربدنچ  تسا ، یفنم  کرحتم  تعرـس  هک  یتدـم  رد  هدـش  یط تفاسم  دـشاب ، نیمز  ات  جوا  زا  نآ  تشگزاب  نام  تدـم 

( میریگ یم رظن  رد  الاب  هب  ور  مئاق و  یاتسار  رد  ار  روحم  تبثم  تهج  ( ؟ تسا تبثم  نآ  تعرس  هک  تسا 

۲
۵

(2 (1

(4 (3

۵
۲

۲۱
۴

۵
۳

۲۵
۴

هلولگ40 ود  دوش ، باترپ  رتدوز  هیناث  اه ۴  نآ زا  یکی  رگا  .دنوش  یم باترپ  قفا  هب  تبسن  ۀیواز   ربارب  و  ۀیلوا  تعرس  اب  هلولگ  ود  نیمز  حطس  زا 
رگیدکی زا  هلولگ  ود  ۀلصاف  تسا ، رتم  نیمز ۶۰  هب  تبسن  هلولگ  ود  ره  عافترا  هک  یا  هظحل رد  .دننک  یم روبع  نیمز  هب  تبسن  رتم  عافترا ۶۰  زا  نامز  مه

؟ تسا رتم  دنچ 

v۰۴۵∘

120 (2 80 (1
240 (4 160 (3

باترپ41 الاب  تمـس  هب مئاق  دادـتما  رد  مه ، هب  تبـسن  هیناث  ینامز ۵  فالتخا اـب  هیلوا و  تعرـس  کـی  اـب  نیمز و  حطـس  یور  هطقن  کـی  زا  هلولگ  ود 
هب تسا  هدش  باترپ  رتدوز  هک  لوا  ۀلولگ  رگیدکی ، هب  ندیسر  زا  دعب  هیناث  دنچ  دنـسرب ، مه  هب  نیمز  یرتم  عافترا ۱۲۰  رد  هلولگ  ود  نیا  رگا  .دنوش  یم

؟ دسر یم نیمز 

2 (2 1 (1
4 (4 3 (3

اب42  A ۀلولگ ِجوا  ِعافترا  زا  ار   B ۀلولگ نآ ، اب  نامز  مه .مینک  یم باترپ  الاب  هب  مئاق  روط  هب ألخ  طیارش  رد  نیمز و  حطس  زا  ۀیلوا   تعرس  اب  ار   A ۀلولگ
ود ۀلصاف  دسر ، یم دوخ  جوا  عافترا  هب   راب  نیلوا یارب   A ۀلولگ هک  یا  هظحل رد  .مینک  یم باترپ  ناپ  تمس  هب مئاق  یاتـسار  رد  ۀیلوا   تعرس 

؟ تسا ردقچ  مه  زا  هلولگ 

v۰
v۰
۲

۳
۴

(2 (1

(4 (3

v۲
۰

g
v۲

۰
۲g

v۲
۰

۸g

v۲
۰

۴g

اب43 سپس  .دسر  یم هب   شتعرس  هیناث  تدم 10  رد  دنک و  یم تکرح  هب  عورش  تباث  باتش  اب  میقتسم  ریـسم  یور  نوکـس  لاح  زا  یکرحتم 
دنچ تکرح  لوا  ۀیناث  رد 12  کرحتم  نیا  طسوتم  تعرس  .دسر  یم هب   شتعرس  رگید  ۀیناث  زا 2  سپ  دنک و  یم مک  ار  شتعرس  تباث  باتش 

؟ تسا هیناث  رب  رتم 

۴۰ m/s
۲۴ m/s

24/5 (2 (1
22 (4 32 (3

۹۸
۳

: یگداوناخ مان  مان و 
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رد 4410 کرحتم  نیا  طسوتم  تعرـس  .تسا  تکرح  رد  تباث  باتـش  اب  تسار  طخ  یور  هک  دـهد  یم ناشن  ار  یکرحتم  نامز  ناکم - رادومن  ریز ، لـکش 
؟ تسا هیناث  رب  رتم  دنچ  تکرح  یادتبا  ۀیناث 

2/5 (1
5 (2
6 (3
3 (4

هیناث45 سپس ۲۰  .دسر  یم تعرس   هب  ات  دنک  یم تکرح  باتش  نیمه  اب  هیناث  دیآ و ۲۰  یمرد تکرح  هب  تباث   باتش  اب  نوکس  لاح  زا  یلیبموتا 
لک رد  لیبموتا  طسوتم  تعرـس  رگا  .دوش  یم فقوتم  هیناث  تدم ۴  رد  دنک و  یم زمرت  تباث  باتـش  اب  نآزادعب  دنک و  یم تکرح  تباث   تعرس  اب 

؟ تسا هدوب  هیناث  روذجم  رب  رتم  دنچ  هدنوشدنک ، تمسق  رد  تکرح  باتش  ۀزادنا  دشاب ، هیناث  رب  رتم  تدم ۳۲  نیا 

a۱v۱
v۱

12 (2 11 (1
10 (4 13 (3

46D و B طاقن زا  بیترت  هب  یاه  و   نامز رد  دتفا ، یم هار  هب   A ۀطقن زا  رد   تباث ، باتش  اب  نوکـس و  لاح  زا  هک  یکرحتم 
هیناث تدم ۶  نامه  رد  ار   D ات  A ۀلصاف تباث   تعرس  اب  یرگید  کرحتم  .تسا  ربارب    B ۀطقن زا  روبع  ماگنه  نآ  تعرس  ۀزادنا  دنک و  یم روبع 

؟ تسا رباربدنچ   .دنک   یم یط 

t = ۰= ۲ st ۱= ۶ st۲
v۱v۲

v۱v۲

2 (2 (1

(4 3 (3

۲
۳

۳
۴

ۀلصاف47 نیرتشیب  .دنوش  یم باترپ  الاب  فرط  هب مئاق  یاتـسار  رد  و   ۀیلوا   یاه  تعرس اب  نامز  مه  B و A ۀلولگ ود  نیمز  حطس  زا 
؟ تسا  A ۀلولگ جوا  عافترا  رباربدنچ  رگیدکی  زا  هلولگ  ود 

۲۰ m/s۳۰ m/s

2 (2 1 (1
(4 (3۳

۲
۵
۲

رد48 هدش  یط تفاسم  .دسر  یم نیمز  هب  هیناث  زا ۴  سپ  دوش و  یم باترپ  الاب  فرط  هب مئاق  یاتسار  رد  ۀیلوا   تعرس  اب  یا  هلولگ یدنلب  کی  زا 
؟ تسا هیناث  نیا ۴  رد  هدش  یط تفاسم  لک  زا  یرسک  هچ  تکرح ، رخآ  ۀیناث 

۱۵ m/s

(2 (1

(4 (3

۸
۱۵

۱۱
۱۵

۵
۱۷

۸
۱۷

نوکس49 لاح  زا   B کرحتم درذگ ، یم  P ۀطقن زا  کرحتم  نیا  هکنآ  زا  سپ  هیناث  .دنک ۱۰  یم تکرح  روحم   یور  تباث   تعرس  اب   A کرحتم
دوخ تکرح  هب  تباث  تعرس  اب  سپـس  دناسر ؛ یم هیناث  رب  رتم  هب ۴۰  ار  دوخ  تعرـس  دیآ و  یمرد تکرح  هب   P ۀطقن زا  تباث   باتش  اب  و 

؟ دراد هلصاف   P اب رتم  دنچ  دنک  یم روبع   A رانک زا   B هک یلحم  .دهد  یم همادا 

۲۰ m/sx
۴ m/s۲

800 (2 1200 (1
400 (4 600 (3

: یگداوناخ مان  مان و 

9/15وتینرل 1396



درذگ50 یم  P ۀطقن زا  هبترم  نیمود  یارب  رد   دوش ، یم باترپ  الاب  فرط  هب یدومع  روط  هب ۀیلوا   تعرس  اب  رد   نیمز  حطس  زا  یا  هلولگ
؟ تسا مادک  باترپ  لحم  هب  تبسن   P ۀطقن عافترا  .دسر  یم نیمز  حطس  هب  رد   و 

t = ۰v۰t = t ۱
۳
۲ t ۱

(2 (1

(4 (3

۳v۲
۰

۸g

۴v۲
۰

۹g
۷v۲

۰
۸ g

۸v۲
۰

۹ g

رد51 هدش  یط تفاسم  رگا  (.  ) تسا تروص   هب  SI رد نآ  نامز  تعرس - ۀلداعم  دنک و  یم تکرح  تسار  طخ  کی  یور  یکرحتم 
ۀیناث رد ۱۰  طسوتم  تعرـس  دشاب ، (  ) لوا ۀـیناث  رد ۴  هدـش  یط تفاـسم  ربارب  هس  (  ) موس ۀـیناث   ۴

؟ تسا هیناث  رب  رتم  دنچ  (  ) تسخن

v = ۴t + v۰> ۰v۰
t = ۸ s → t = ۱۲ st = ۰ → t = ۴ s

t = ۰ → t = ۱۰ s

28 (2 22 (1
24 (4 32 (3

تکرح 52 ریسم  ینایاپ  رد   هلولگ  نیا  طسوتم  تعرس  رگا  .مینک  یم اهر  نیمز  حطـس  هب  تبـسن   h عافترا زا  ألخ و  طیارـش  رد  ار  یا  هلولگ
؟ تسا رتم  دنچ   h عافترا دشاب ،

۸
۹۶۰ m/s

360 (2 810 (1
405 (4 180 (3

نامز53 مه .دوش  یم باترپ  ناپ  تمس  هب مئاق  یاتـسار  رد  ألخ ، طیارـش  رد  ۀیلوا   تعرـس  اب  یا  هلولگ رتم  عافترا ۱۱۲  هب  ینامتخاس  یـالاب  زا 
، تسا ربارب  مهاب  هلولگ  ود  نیا  تعرس  ۀزادنا  هک  یا  هظحل رد  .دوش  یم باترپ  الاب  تمـس  هب ۀیلوا   تعرس  اب  نیمز و  حطس  زا  یرگید  ۀلولگ 

؟ دوب دهاوخ  رتم  دنچ  مه  زا  اه  نآ ۀلصاف 

۵ m/s
۴۵ m/s

32 (2 12 (1
62 (4 42 (3

رد54 .تسا  هدـش  هداد  ناشن  تاصتخم  هاگتـسد  کی  رد  دـننک ، یم تکرح  تسار  طخ  یور  هک   B و  A کرحتم ود  نامز  تعرس - رادومن  ریز ، لکـش  رد 
؟ تسا هیناث  رب  رتم  دنچ   B کرحتم تعرس  ، A کرحتم تهج  رغت  ۀظحل 

1/2 (1
1/5 (2

2 (3
3 (4

هک55 یا  هظحل رد  .تسا  تروص   هب  SI رد نآ  ۀلداعم  هک  دنک  یم تکرح  یا  هریاد ریـسم  کی  یور  تباث   تعرس  اب  یکرحتم 

؟ دشاب دناوت  یم مادک   SI رد نآ  تعرس  دنک ، یم روبع  ۀطقن   زا  کرحتم  نیا 

۲۰ m/s+ = ۱۰۰x۲ y۲

P
∣

∣
∣

۵ m
۵ m۳−−√

(2 (1
(4 (3

= ۱۰ + ۱۰v ⃗ ۳−−√ i ⃗ j ⃗ = ۱۰ − ۱۰v ⃗ ۳−−√ i ⃗ j ⃗ 

= ۱۰ + ۱۰v ⃗ i ⃗ ۳−−√ j ⃗ = ۱۰ − ۱۰v ⃗ i ⃗ ۳−−√ j ⃗ 

: یگداوناخ مان  مان و 
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ود56 نیب  ینامز  ۀلـصاف  رگا  .دوش  یم باترپ  ـالاب  فرط  هب ۀیلوا   تعرس  اب  قفا  هب  تبـسن  ۀـیواز   اب  لیام  روط  هب ألخ ، طیارـش  رد  یا  هلولگ
؟ تسا تسرد  مادک  (  ) هلولگ باترپ  ۀیواز  دروم  رد  دشاب ، هیناث   ۶ دوش ، یم هلولگ   تعرس  ۀزادنا  هک  یا  هبترم

α۵۰ m/s
۱۰ m/s۱۳−−√α

(2 (1

(4 (3

cos α = ۱
۵cos α = ۲

۵
cos α = ۳

۵cos α = ۴
۵

رب57 رتم  یتناس دنچ  ات   تدم   رد  رگناسون  طسوتم  باتـش  تسا ، هدـش  مسر  ریز  لکـش  رد  هک  هداس  یناسون  تکرح  نامز  ناکم - رادومن  هب  هجوتاب
؟ تسا هیناث  عبرم 

t ۱t۲

(1
(2
(3
(4

۳π
۶π

۳π ۳−−√

۶π ۳−−√

ۀظحل 58 رد  مسج  نیا  تعرس  .تسا  هدش  هداد  ناشن  دنک ، یم تکرح  روحم   یور  تباث  باتش  اب  هک  یکرحتم  یارب  نامز  ناکم - رادومن  ریز ، لکش  رد 
؟ تسا هیناث  رب  رتم  دنچ   

x
t = ۳ s

1 (1
2 (2
3 (3
4 (4

تکرح59 رد  تباث   تعرس  اب   A راطق دنراد و  رارق  مه  رواجم  یزاوم و  لیر  ود  یور  یاه  و   لوط هب  بیترت  هب   B و A راطق ود 
باتش .دوش  یم زاغآ  تباث  باتش  اب  نوکس و  لاح  زا   B راطق تکرح  دسر ، یم  B راطق یادتبا  لباقم  هب  تسرد   A راطق یاهتنا  هک  یا  هظحل رد  .تسا 

؟ دنک روبع   A راطق رانک  زا  ًالماک  رتم ، یط ۹۰۰  زا  دعب  ات  دشاب  هیناث  روذجم  رب  رتم  دنچ   B راطق تکرح 

۱۸۰ m۱۲۰ m۲۰ m/s

2/5 (2 2 (1
5 (4 4 (3

یولج60 یرتم  ۀلصاف ۱۰۵  رد  ار   B لیبموتا  A لیبموتا ۀدـننار  یتقو  زا  .تسا  تکرح  رد  میقتـسم  ۀداج  کی  رد  تباث   تعرس  اب   A لیبموتا
ۀزادنا دشاب ، تکرح  رد  تباث   تعرس  اب   B لیبموتا رگا  .دوش  فقوتم  تباث  باتـش  اب  دنک و  زمرت  ات  دشک  یم لوط  هیناث   0/5 دنیب ، یم دوخ 

؟ دننکن دروخرب  لیبموتا  ود  ات  دشاب  هیناث  روذجم  رب  رتم  دنچ  لقادح   A لیبموتا زمرت  باتش 

۵۰ m/s
۱۰ m/s

15/6 (2 10 (1
12/5 (4 8 (3

: یگداوناخ مان  مان و 
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اب61 یرگید  ۀلولگ  جرب ، ناپ  زا  دـعب ، ۀـیناث  دوش و ۱  یم باـترپ  ناـپ  فرط  هب یدومع  روط  هب ۀـیلوا   تعرـس  اب  یا  هلولگ جرب ، کی  یالاب  زا 
اه نآ تعرـس  دنرذگ  یم مه  رانک  زا  اه  هلولگ یتقو  ات  دشاب  رتم  دـنچ  جرب  عافترا  .دوش  یم باترپ  الاب  فرط  هب یدومع  روط  هب ۀیلوا   تعرس 

؟ دشاب هزادنا  مه

۱۰ m/s
۳۰ m/s

50 (2 80 (1
40 (4 60 (3

تعرس62 ۀزادنا  ناکم  ، أدبم  زا  روبع  ۀظحل  رد  .دـنک  یم تکرح  تسار  طخ  یور  هک  تسا  یکرحتم  نامز  ناکم -  رادومن  لباقم ، لکـش  یمهس 
؟ تسا هیناث  رب  رتم  دنچ  کرحتم 

(x = ۰)

(1
(2
(3
(4

۲ ۱۷−−√

۲ ۱۹−−√

۶ ۲√

۴ ۳−−√

أدبم63 زا  ییاه  نامز هچ  رد  دـنک ، روبع  ۀطقن   زا  رد   کرحتم  رگا  .تسا  تسار  طـخ  یور  یکرحتم  تکرح  هب  طوبرم  لـباقم  رادومن 
؟ دنک یم روبع  ناکم  

t = ۰x = ۱۵m
(x = ۰)

 ، (1
 ، (2
 ، (3
 ، (4

t = ۲ st = ۶ s
t = ۴ st = ۶ s
t = ۴ st = ۸ s
t = ۳ st = ۵ s

رغت64 تکرح  تهج  یناـمز  هچ  رد  ریز ، رادومن  هب  هجوت  اـب  .تسا  ربارب   رد  ، نآ  تعرـس  دنک و  یم تکرح  روحم   یور  یکرحتم 
؟ دنک یم

xt = ۰−۶ m/s

(1
(2
(3
(4

t = ۴ s
t = ۶ s

t = ۱۲ s
t = ۱۶ s

ندیسر65 ات  باترپ  ۀظحل  زا  هلولگ  طسوتم  تعرس  ۀزادنا  رگا  .دوش  یم باترپ  الاب  فرط  هب یدومع  روط  هب یا  هلولگ نیمز ، هب  تبـسن  یرتم  عافترا 120  زا 
( .تسا زیچان  اوه  تمواقم  ( ؟ تسا نیمز  هب  تبسن  یعافترا  هچ  رد  هلولگ  باترپ ، زا  سپ  هیناث   3 دشاب ، هیناث  رب  رتم  نیمز 10  هب 

165 (2 245 (1
225 (4 205 (3

تبسن66 جوا  ۀطقن  عافترا  .دنک  یم روبع  جوا  ۀطقن  یرتم  ۀلصاف 20  زا  یاه  و   نامز رد  دوش و  یم باترپ  الاب  فرط  هب مئاق  روط  هب یا  هلولگ
؟ تسا مادک  رادقم   باترپ  و  لحم  هب 

= ۴ st ۱t۲
(H)t۲

 ، (2  ، (1
 ، (4  ، (3

H = ۱۸۰ m= ۶ st۲H = ۱۲۵ m= ۶ st۲
H = ۱۲۵ m= ۸ st۲H = ۱۸۰ m= ۸ st۲

: یگداوناخ مان  مان و 
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نیمز67 حطس  زا  ۀلولگ   دوش ، یم باترپ  ناپ  فرط  هب تعرس   اب  مئاق  دادتما  رد  نیمز  حطس  یرتم  عافترا 75  زا  ۀلولگ  هک  یا  هظحل رد 
یط تفاسم  رتم  دنچ  نیمز  هب  ندیسر  ات  باترپ  ۀظحل  زا  ۀلولگ   دنسرب ، نیمز  هب  نامز  مه هلولگ  ود  رگا  .دوش  یم باترپ  الاب  فرط  هب یدومع  روط  هب

؟ دنک یم

A۱۰ m/sB
B

(2 45 (1

(4 (3

۴۵
۲

۷۵
۲

۷۵
۴

زا68 دعب  هیناث  دنچ  .دـنوش  یم اهر  هیلوا  تعرـس  نودـب  ود  ره  گنـس   دعب  هیناث  و 2  گنـس   ادتبا  نیمز ، زا  رتم  عافترا 60  هب  ماب  کی  یـالاب  زا 
؟ دوش یم رتم  رگیدکی 30  زا  گنس  ود  ۀلصاف  گنس  ، ندشاهر 

AB
B

1/5 (2 1 (1
.دوش یمن رتم  گنس 30  ود  ۀلصاف  هاگ  چیه (4 0/5 (3

رد69 .تسا  هیناث  رب  رتم  تکرح 10  تدم  مامت  رد  نآ  تعرـس  ۀزادنا  ددرگ و  یم تعاس  یاه  هبرقع تهج  رد  یکرحتم  رتم ، عاعش 30  هب  هریاد  کی  یور 
؟ دوش یم هیناث  رب  رتم  دنچ  نآ  طسوتم  تعرس  ۀزادنا  دنک ، یم یط  ار  هریاد  فصن  هک  یتدم 

(2 (1
(4 (3

۱۰
π

۲۰
π

۱۵
π

۱۵
۲π

ات 70 تدم   رد  هدش  یط تفاسم  .تسا  تروص   هب رد   دنک ، یم تکرح  تسار  طخ  یور  هک  یکرحتم  نامز  تعرس -  ۀلداعم 
؟ تسا رتم  دنچ   

SIv = ۱۰t − ۵۰t = ۰
t = ۱۲ s

120 (2 250 (1
490 (4 370 (3

زا 71 کرحتم   رد   رگا  .تسا  ریز  لکـش  قباطم  اه  نآ نامز  تعرـس -  رادومن  دـننک و  یم تکرح  تسار  طـخ  کـی  یور  و   کرحتم   ود 
؟ دنسر یم مه  هب  ینامز  هچ  رد  دیامن ، روبع  زا   کرحتم    و 

ABt = ۰A
x = ۱۰۰ mBx = ۲۵ m

10 (1
12 (2
15 (3
20 (4

تعرس72 .دنک  یم تکرح  تهج  کی  رد  رتم  مجنپ 24  ۀیناث  رد 2  رتم و  موس 20  ۀیناث  رد 2  دنک ، یم تکرح  تسار  طخ  یور  تباث  باتش  اب  هک  یکرحتم 
؟ تسا هدوب  هیناث  رب  رتم  دنچ  رد ) تعرس   ) tهیلوا = ۰

7/5 (2 10 (1
12/5 (4 5 (3

: یگداوناخ مان  مان و 
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ود73 دوش و  یم باترپ  رتدوز  هیناث  اه 6  نآ زا  یکی  .دنوش  یم باترپ  الاب  فرط  هب یدومع  روط  هب ربارب  ۀیلوا  تعرس  اب  نیمز  حطـس  زا  ۀلولگ  و   ود 
؟ تسا رتم  دنچ  نیمز  هب  تبسن  هلولگ  ره  جوا  عافترا  .دنرذگ  یم مه  رانک  زا  نیمز  هب  تبسن  یرتم  عافترا 15  رد  هلولگ 

AB

80 (2 45 (1
75 (4 60 (3

هب74 نآزادعب  هیناث  ۀطقن  و   زا  باترپ ، زا  دعب  هیناث  گنس ،  .دوش  یم باترپ  ناپ  فرط  هب تعرس   اب  یگنس  جرب ، کی  یالاب  زا  لکش ، قباطم 
؟ تسا ربارب  دنچ  نیمز  هب  ندیسر  ماگنه  گنس  تعرس  ۀزادنا  .دسر  یم نیمز 

v۰TAT
v۰

5 (1
6 (2
3 (3
4 (4

تهج75 رد  نآ  تعرس  ۀطقن  ، رد  رگا  .دنتـسه ) رتم  بسحرب  (  و   .تسا تکرح  رد  ریسم   یور  ۀحفص  و  رد  یکرحتم 
؟ تسا هیناث  رب  رتم  دنچ  کرحتم  تعرس  ۀزادنا  ناکم  نیا  رد  دشاب ، اه ،  روحم 

xoyy = ۲
۳ x۲xyx = ۱m

x۳m/s

4 (2 (1
.تسین یفاک  تامولعم  (4 5 (3

۳ ۲√

هب76 نآ  زا  سپ  هیناث  و 4  درذگ  یم ۀطقن   زا  باترپ ، زا  دـعب  هیناث  هلولگ 2  نیا  .دوش  یم باترپ  ـالاب  فرط  هب یدومع  روط  هب نیمز  حطـس  زا  یا  هلولگ
؟ تسا مادک  جوا   ۀطقن  زا  ۀطقن   ۀلصاف  زا  و  روبع  ماگنه  هلولگ  تعرس  ۀزادنا  اوه ، تمواقم  زا  یشوپ  مشچ اب  .دسر  یم نیمز 

P
( ) Pv۱P(Δ )y۱

(2 (1
(4 (3

Δ = ۲۰m ,  = ۲۰m/sy۱ v۱Δ = ۱۰m ,  = ۱۰m/sy۱ v۱
Δ = ۴۰m ,  = ۲۰m/sy۱ v۱Δ = ۵m ,  = ۱۰m/sy۱ v۱

زا77 یشوپ  مشچ اب  دشاب ، رتم  نیمز 80  زا  ماب  ۀبل  عافترا  رگا  .دـنوش  یم اهر  ود  ره  لحم ، نامه  زا  گنس   نآزادعب  هیناث  ماب و 1  کی  ۀبل  زا  گنس  
؟ دوش یم رتم  دنچ  رگیدکی  زا  گنس  ود  ۀلصاف  نیرتشیب  اوه ، تمواقم 

AB

25 (2 35 (1
20 (4 30 (3

ضوع78 تکرح  تهج  یناکم  هچ  رد  .تسا  ریز  لکـش  قباطم  نآ  ناـمز  ناـکم - رادومن  دـنک و  یم تکرح  تسار  طـخ  یور  تباـث  باتـش  اـب  یکرحتم 
؟ دوش یم

(1
(2
(3
(4

x = ۶۰m
x = ۶۵m

x = ۶۱/۲۵m
x = ۶۲/۵m

: یگداوناخ مان  مان و 
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.درذگ79 یم و   طاقن  ،  زا  بیترت  هب  و   یاه  ،  نامز رد  دـنک و  یم تکرح  تسار  طخ  یور  تباث  باتـش  اب  یلیبموتا 
؟ تسا هیناث  رب  رتم  دنچ  زا   روبع  ماگنه  لیبموتا  تعرس 

t = ۱st = ۳st = ۵sABC
B

28 (1
21 (2

26 (3
24 (4

: یگداوناخ مان  مان و 
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