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نام و نام خانوادگی

xمعادلۀ حرکت جسمی در SI به صورت  است. در بازۀ زمانی صفر تا 2 ثانیه، کدام مورد درست است؟1 = ۲t −۳ ۶t +۲ ۶t

شتاب متوسط برابر با صفر است. (1

جهت حرکت یک بار تغییر کرده است. (2

حرکت ابتدا تندشونده و سپس کندشونده است. (3

حرکت ابتدا در جهت محور  و سپس خالف جهت محور  است. (4xx

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

متحرکی در مسیر مستقیم حرکت می کند و معادلۀ سرعت- زمان آن در SI به صورت  است. شتاب متوسط آن2

در ۲ ثانیۀ دوم چند متر بر مجذور ثانیه است؟

v = ۲t −۲ ۴t − ۲

4 (2 2 (1

8 (4 6 (3

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گر در لحظۀ  سرعت متحرک،3 نمودار شتاب - زمان متحرکی که روی محور  حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. ا

 باشد، سرعت متوسط متحرک در بازۀ زمانی  تا  چند متر بر ثانیه است؟

xt = ۳ s

=v (۱m/s)it  =۱ ۷ st  =۲ ۱۲ s

6 (1

9 (2

12 (3

15 (4

از کشور 1400 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

اتومبیل A در جهت محور x با تندی ثابت  در لحظۀ  از مبدأ محور عبور می کند و پس از  حرکتش با شتاب ثابت4

 کند می شود. اتومبیل B نیز در جهت x در لحظۀ  با تندی اولیۀ  از مبدأ محور عبور می کند و حرکتش با

شتاب ثابت  تند می شود و پس از 5 ثانیه با تندی ثابت به حرکت خود ادامه می دهد. لحظه ای که دو اتومبیل به هم

می رسند، تندی اتومبیل B چند متر بر ثانیه از تندی اتومبیل A بیشتر است؟

۱۰m/st = ۰۱۱ s

۲ m/s۲t = ۰۲ m/s

۲ m/s۲

3 (2 2 (1

5 (4 4 (3

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گر زمان تأخیر5 گهان مانعی را در فاصلۀ 80 متری خود می بیند و ترمز می کند. ا اتومبیلی با سرعت  درحرکت است. راننده نا

در واکنش راننده  باشد و اندازۀ شتاب کند شدن اتومبیل در حین ترمز  باشد، اتومبیل:

۹۰km/h

۰/۴ s۵m/s۲

به مانع برخورد می کند. (2 در  متری مانع می ایستد. (1

در لحظۀ رسیدن به مانع متوقف می شود. (4 در فاصلۀ 10 متری مانع می ایستد. (3

۷/۵

از کشور 1386 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

نمودار سرعت- زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. بزرگی جابه جایی متحرک در فاصلۀ زمانی6

t تا  چند متر است؟ = ۶st = ۱۲s

12 (1

18 (2

22/5 (3

32/5 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1393

معادلۀ سرعت- زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، در SI به صورت  است. بزرگی جابه جایی متحرک7

در 2 ثانیۀ سوم چند متر است؟

v = −۲t + ۴

12 (2 15 (1

24 (4 18 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1388



3/31لرنیتو 1400

نمودار سرعت - زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. نمودار مکان - زمان آن به کدام صورت8

می تواند باشد؟ (منحنی های رسم شده در گزینۀ 1، 2 و 3 قسمتی از یک سهمی هستند.)

(1

(2

(3

(4

از کشور 1385 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گهان راننده مانع ثابتی را در 52 متری خود9 اتومبیلی با تندی (سرعت) ثابت  در یک مسیر مستقیم حرکت می کند که نا

گر زمان واکنش راننده  ثانیه باشد، اتومبیل: می بیند و ترمز می کند و حرکت اتومبیل با شتاب ثابت  کند می شود. ا

۷۲ km/h

۴ m/s۲۰/۵

2 متر قبل از مانع متوقف می شود. (1

در لحظۀ رسیدن به مانع متوقف می شود. (2

با تندی (سرعت)  به مانع برخورد می کند. (3

با تندی (سرعت)  به مانع برخورد می کند. (4

۸m/s

۴  m/s۵

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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نمودار مکان- زمان دو متحرک  و  به صورت شکل زیر است. سرعت متحرک  چند متر بر ثانیه بیشتر از سرعت متحرک 10

است؟

ABAB

12 (1

12/6 (2

16 (3

16/3 (4

از کشور 1394 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

، روی خط راست و در سطح افقی در حال حرکت است و جعبه ای در کف آن قرار11 کامیونی به جرم  با سرعت 

گر ضریب اصطکاک ایستایی بین جعبه و کامیون 0/5 باشد، حداقل مسافتی را که کامیون می تواند برای توقف طی کند، بدون دارد. ا

( آنکه جعبه بلغزد، چند متر است؟ (

۴۰۰۰kg۷۲ km/h

g = ۱۰m/s۲

40 (2 20 (1

80 (4 60 (3

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

نمودار شتاب- زمان متحرکی که از حال سکون روی محور  حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. در بازه زمانی  تا12

، کدام مورد درست است؟

xt =۱ ۲۰s
t  =۲ ۳۵s

حرکت تندشونده است. (1

حرکت کندشونده است. (2

جهت حرکت یک بار تغییر می کند. (3

متحرک درجهت محور  حرکت می کند. (4x

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1394

گر سرعت متوسط متحرک در این13 نمودار سرعت- زمان متحرکی که در مسیری مستقیم در حرکت است، به صورت شکل زیر است. ا

۲۵۱۰m/s ثانیه برابر  باشد، بیشینۀ سرعت متحرک در ضمن حرکت، چند متر بر ثانیه است؟

20 (1

25 (2

40 (3

50 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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متحرکی با سرعت اولیۀ  و با شتاب  در یک مسیر مستقیم  جابه جا می شود، سرعت متوسط متحرک در14

این جابه جایی چند متر بر ثانیه است؟

+۴m/s+۲m/s۲۱۲m

8 (2 6 (1

12 (4 10 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1380

گر  باشد،15 نمودار شتاب- زمان متحرکی که روی محور x در لحظۀ  از مبدأ می گذرد، مطابق شکل زیر است. ا

، چند متر است؟ بیشترین فاصلۀ متحرک از مبدأ در بازۀ زمانی  تا 

t = ۰v  =۰ −۱۰m/s

t = ۰t = ۳۵ s

210 (1

225 (2

325 (3

350 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1395

اتومبیلی از حال سکون با شتاب ثابت  در مسیر مستقیم شروع به حرکت می کند. بعد از مدتی، ادامۀ مسیر را در همان جهت با16

گر مسافت طی شده در مرحلۀ اول، 4 برابر مسافت طی شده در مرحلۀ دوم باشد، اندازۀ  شتاب ثابت  طی می کند تا بایستد. ا

چند برابر  است؟

a۱

a۲a۲

a۱

4 (2 2 (1

(4 (3 ۲
۱

 ۴
۱

از کشور 1388 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

، سرعت17 دو متحرک روی خط راست با شتاب های ثابت  و  از یک نقطه شروع به حرکت می کنند و بعد از مدت 

آن ها به ترتیب  و  می شود.  چند ثانیه است؟

aa + ۱/۵m/s۲t

۱۰m/s۲۲ m/st

8 (2 10 (1

4 (4 6 (3

از کشور 1396 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

معادلۀ حرکت متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می کند، در SI به صورت  است. در مورد این حرکت،18

کدام گزینه درست نیست؟

x = t −۳ ۹t +۲ ۲۷t

، جهت حرکت عوض می شود. در لحظۀ  (1

در لحظۀ  جهت شتاب عوض می شود. (2

در بازه زمانی  تا  بزرگی شتاب در حال کاهش است. (3

در بازه زمانی  تا  حرکت، کندشونده و درجهت محور x است. (4

t = ۳s

t = ۳s

t = ۰t = ۳s

t = ۰t = ۳s

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1391
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نمودار مکان - زمان متحرکی که با شتاب ثابت در مسیر مستقیم حرکت می کند، مطابق شکل است. سرعت متوسط در فاصلۀ زمانی19

t تا  چند متر بر ثانیه است؟  = ۱st = ۴s

2 (1

-2 (2

6 (3

-6 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1387

متحرکی روی محور  حرکت می کند و در مبدأ زمان از مکان  می گذرد و در لحظۀ  به مکان 20

می رسد و در نهایت در لحظۀ  از مکان  می گذرد، سرعت متوسط این متحرک در SI در این 10 ثانیه، کدام

است؟

xx  =۰ −۴۰mt  =۱ ۶ sx =۱ ۱۰۰m

t  =۲ ۱۰ sx =۲ ۲۰m

14 (2 22 (1

2 (4 6 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398

متحرکی بدون سرعت اولیه در مبدأ زمان از مبدأ مکان روی محور  با شتاب ثابت به حرکت درآمده و در لحظۀ  به مکان21

 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

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398

نمودار سرعت - زمان دو متحرک  و  که روی محور  حرکت می کنند، مطابق شکل زیر است. مجموع مسافتی که دو متحرک در22

بازۀ زمانی  تا  طی می کنند، چند متر است؟

ABx

t  =۱ ۰ st  =۲ ۱۰ s

350 (1

262/5 (2

250 (3

125/5 (4

از کشور 1400 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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گر23 متحرکی روی محور x با شتاب ثابت درحرکت است و در مبدأ زمان با سرعت  از مکان  می گذرد. ا

متحرک در لحظۀ  در جهت مثبت محور x در بیشترین فاصلۀ خود از مبدأ باشد. در لحظۀ  در چند متری مبدأ

خواهد بود؟

v = +۳m/sx = +۴m

t = ۴st = ۸s

6 (2 4 (1

12 (4 8 (3

از کشور 1390 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گر سرعت متوسط متحرک در این مدت  باشد،24 نمودار شتاب - زمان متحرکی در مسیر مستقیم مطابق شکل است. ا

سرعت اولیۀ آن چند متر بر ثانیه است؟

۶/۴ m/s

4 (1

5 (2

6 (3

8 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1385

دو متحرک روی محور  از حال سکون با شتاب های  و  همزمان از یک نقطه به سوی مقصدی معین به حرکت درمی آیند و با25

فاصلۀ زمانی 2 ثانیه به مقصد می رسند. زمان حرکت جسمی که زودتر به مقصد می رسد، چند ثانیه است؟

xa a
۱۶
۹

6 (2 4 (1

10 (4 8 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

نمودار سرعت- زمان متحرکی که بر مسیری مستقیم حرکت می کند، به صورت شکل زیر است. مسافت پیموده شده توسط این26

، چند متر است؟ ۰متحرک در بازۀ زمانی  تا  s۲۰ s

160 (1

176 (2

180 (3

192 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور x از مکان  شروع به حرکت می کند، مطابق شکل رو به رو است. پس از27

چند ثانیه متحرک برای اولین بار از مبدأ مکان می گذرد؟

x =۰ −۳۶m

2 (1

6 (2

8 (3

10 (4

از کشور 1389 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 1400

دو متحرک از حال سکون با شتاب های و  از نقطۀ A در مسیر مستقیم به مقصد نقطۀ B هم زمان به حرکت28

3 ثانیه باشد، AB چند متر است؟ گر اختالف زمانی رسیدن آن ها به مقصد،  درمی آیند. ا

۲m/s۲۸m/s۲

48 (2 36 (1

72 (4 54 (3

از کشور 1385 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

نمودار شتاب- زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می کند به صورت شکل زیر است. حرکت متحرک در بازۀ زمانی صفر تا 29

چگونه است؟

t۱

تندشونده (1

کندشونده (2

کندشونده سپس تندشونده (3

بستگی به سرعت اولیه دارد. (4

از کشور 1386 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گر تندی در لحظۀ  برابر تندی متوسط در بازۀ  تا30 نمودار مکان- زمان متحرکی مطابق شکل زیر است. ا

 باشد، سرعت متوسط  ثانیۀ اول چند برابر سرعت متوسط  ثانیۀ هفتم است؟ (خط  مماس بر نمودار در لحظۀ

 است)

t = ۱۲ st =۱ ۲ s

t =۲ ۱۴ s۲۲d

t = ۱۲ s

(1

(2

(3

(4

 

۳
۱

 

۲
۱

 

۵
۳

 

۳
۲

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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معادلۀ مکان متحرکی که روی محور حرکت می کند در  به صورت  است. در مورد جهت حرکت و نوع31

آن کدام مطلب درست است؟

xSIx = −۵t +۲ ۶t + ۱۲

ابتدا در جهت محور و کندشونده (2 همواره در جهت محور و کندشونده (1

همواره در خالف جهت محور و کندشونده (4 ابتدا در خالف جهت محور و کندشونده (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1383

نمودار مکان زمان دو متحرک A و B مطابق شکل زیر است. بزرگی سرعت متحرک B در چه لحظه ای برابر با بزرگی سرعت متحرک32

A است؟ (نمودار B قسمتی از یک سهمی است)

10 (1

8 (2

6 (3

5 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

قطار A به طول 200 متر با سرعت ثابت  در حال حرکت است. قطار B به طول 225 متر که روی ریل مجاور توقف کرده33

است، به محض اینکه قطار A کامالً از آن عبور کرد، با شتاب ثابت  در همان جهت حرکت قطار A شروع به حرکت می کند و

A چند ثانیه پس از شروع حرکت، از قطار B سرعت خود را به  می رساند و باهمان سرعت حرکت خود را ادامه می دهد. قطار

سبقت گرفته و از کنار آن کامالً عبور می کند؟

۴۰m/s

۲m/s۲

۵۰m/s

(2 (1

105 (4 80 (3

۵۷/۵۸۲/۵

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1392

، مسافت طی34 معادلۀ مکان - زمان جسمی در SI به صورت  است. در فاصلۀ زمانی بین  تا 

شده توسط جسم چند متر است؟

x = −t +۲ ۴t − ۴t  =۱ ۰t =۲ ۴s

4 (2 2 (1

8 (4 6 (3

از کشور 1388 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

معادلۀ مکان متحرکی در SI  به صورت   است. کمترین سرعتی که این متحرک در مسیر حرکت پیدا35

می کند، چند متر بر ثانیه است؟

x =  t −۳
۲ ۳ ۶t +۲ ۲۰t

1 (2 صفر (1

4 (4 2 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1392



10لرنیتو 1400 /31

نمودار شتاب- زمان متحرکی که در مبدأ زمان با سرعت  از مبدأ مکان می گذرد مطابق شکل است. مسافت طی شده در بازۀ36

زمانی صفر تا 12 ثانیه چند متر است؟   

۴m/s

48 (1

96 (2

128 (3

160 (4

از کشور 1392 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

شکل زیر، نمودار مکان- زمان متحرکی است که در مسیر مستقیم با شتاب ثابت حرکت می کند. مسافتی که متحرک در بازۀ زمانی37

t تا  طی می کند، چند متر است؟  =۱ ۰t  =۲ ۱۰ s

40 (1

45 (2

58 (3

85 (4

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

نمودار مکان - زمان متحرکی که با شتاب ثابت حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. جابه جایی متحرک در بازۀ زمانی  تا38

 چند برابر مسافت طی شده در این بازۀ زمانی است؟

t =۱ ۰ s

t  =۲ ۸ s

(1

(2

(3

(4

 

۱۷
۵

 

۱۴
۵

 

۱۷
۸

 

۱۴
۹

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1400

متحرکی با شتاب ثابت روی محور  حرکت می کند و در لحظه های  و  از مبدأ محور عبور می کند و در لحظه ای39

که به مکان  می رسد، جهت حرکتش عوض می شود. تندی متوسط متحرک از لحظۀ  تا  چند متر بر

ثانیه است؟

xt  =۱ ۳ st =۲ ۵ s

x = −۱mt  =۱ ۰ st =۲ ۵ s

(2 (1

(4 (3

 

۵
۱۳۳

 

۵
۱۷۶

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1400
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نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل مقابل است. در بازۀ زمانی بین  و  حرکت متحرک40

... شونده و در..... محور x است.

t۱t۲

کند، جهت (1

تند، جهت (2

کند، خالف جهت (3

تند، خالف جهت (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1386

متحرکی روی محور x حرکت می کند و نمودار سرعت - زمان آن مطابق شکل رو به رو است. متحرک در 14 ثانیۀ اول، چند ثانیه در41

سوی مخالف محور x حرکت کرده است؟

4 (1

6 (2

8 (3

12 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1389

گر این متحرک در ۲ ثانیۀ اول ۳۶ متر و42 نمودار سرعت- زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. ا

t۱در ۲ ثانیۀ آخر ۴ متر جابه جا شده باشد،  چند ثانیه است؟

8 (1

10 (2

12 (3

15 (4

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گر جابه جایی متحرک در ثانیۀ سوم حرکت برابر با صفر باشد.43 متحرکی با شتاب ثابت  روی محور x حرکت می کند. ا

، چند متر است؟ مسافت طی شده توسط متحرک در بازۀ  تا 

=a −۴i

t  =۱ ۲ st  =۲ ۴ s

4 (2 3 (1

10 (4 5 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399
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شکل مقابل نمودار مکان- زمان متحرکی در یک مسیر مستقیم است. سرعت متوسط متحرک در این 4 ثانیه چند متر بر ثانیه است؟44

2 (1

3 (2

4 (3

5 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1382

معادلۀ حرکت جسمی در SI به صورت  است. در بازۀ زمانی  تا  چند ثانیه متحرک45

خالف جهت محور  حرکت کرده است؟ (با اعمال تغییر در صورت سؤال)

x = ۲t −۲ ۱۲t + ۱۰/۵t  =۱ ۲ st =۲ ۴ s

x

1 (2 0/5 (1

2 (4 1/5 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1396

معادلۀ حرکت متحرکی در مسیر مستقیم در SI به صورت  است. بزرگی شتاب متوسط این متحرک در ثانیۀ46

دوم حرکت، چند متر بر مجذور ثانیه است؟

x = t −۳ ۶t +۲ ۹t

1 (2 صفر (1

6 (4 3 (3

از کشور 1386 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گر در بازۀ زمانی  تا47 نمودار مکان - زمان متحرکی که روی محور  با شتاب ثابت حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. ا

 تندی متوسط متحرک برابر  باشد، چند ثانیه بردار مکان متحرک در جهت محور  است؟

xt =۱ ۰ s

t  =۲ ۶ s۳m/sx

9 (1

8 (2

7 (3

3 (4

از کشور 1400 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

اتومبیلی با تندی ثابت در یک مسیر مستقیم در حال حرکت است. راننده با شتاب ثابت ترمز می کند و پس از طی مسافت ۱۵۰ متر،48

تندی اتومبیل نصف می شود. اتومبیل از لحظۀ ترمز تا توقف کامل چند متر را طی می کند؟

200 (2 175 (1

300 (4 250 (3

از کشور 1400 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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نمودار شتاب- زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند و بردار سرعت اولیۀ آن در SI به صورت  است، مطابق49

شکل زیر است. بزرگی جابه جایی در 5 ثانیۀ ششم، چندبرابر بزرگی جابه جایی در 5 ثانیۀ اول حرکت است؟

=V ۰ −۱۰ i

(1

(2

(3

(4

۳/۵

۲

۱/۵

۱

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

نمودار شتاب- زمان متحرکی که سرعتش در مبدأ زمان  است، به صورت شکل زیر می باشد، سرعت متوسط متحرک در50

این 12 ثانیه، چند متر بر ثانیه است؟

+۵m/s

13/5 (1

14 (2

27 (3

28 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394

گر شتاب51 نمودار مکان - زمان دو متحرک A و B که هم زمان از حال سکون به حرکت درآمده اند، به صورت دو سهمی شکل زیر است. ا

۱/۵m/s۲متحرک A برابر  باشد، نسبت سرعت متحرک B به سرعت متحرک A در لحظه ای که از A سبقت می گیرد، کدام است؟

(1

2 (2

3 (3

(4

 

۲
۱

 

۳
۱۰

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

معادلۀ حرکت جسمی که روی محور حرکت می کند، در SI به صورت  است. در بازۀ زمانی بین  تا52

................ 

xx = ۳t −۲ t +۳ ۱t = ۰
t = ۲s

جهت شتاب عوض نمی شود. (1

جهت حرکت جسم تغییر نمی کند. (2

جهت حرکت یک بار عوض می شود. (3

حرکت ابتدا کند شونده و سپس تند شونده می شود. (4

از کشور 1390 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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گر سرعت متوسط متحرک در بازۀ زمانی53 نمودار مکان- زمان متحرکی که با شتاب ثابت حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. ا

t تا  برابر با  باشد، مسافتی که متحرک در این بازۀ زمانی طی می کند، چند متر است؟  =۱ ۱st  =۲ ۶s۳m/s

13 (1

15 (2

17 (3

19 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

، در مکان 54 گر متحرک در لحظۀ  نمودار سرعت زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. ا

باشد، پس از چند ثانیه دوباره از این نقطه عبور می کند؟

t = ۰x = ۰

15 (1

16 (2

18 (3

20 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399

، هر دو در55 گر در لحظۀ  نمودار سرعت- زمان دو متحرک A و B، که روی محور x حرکت می کنند، مطابق شکل زیر است. ا

مکان  قرار داشته باشند، چند ثانیه پس ازآن، دو متحرک به هم می رسند؟   

t = ۰
x = ۰

7/5 (1

8 (2

12 (3

12/5 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1390

متحرکی با سرعت اولیۀ  در مسیر مستقیم به حرکت درمی آید و نمودار شتاب- زمان آن به صورت مقابل است. حرکت این56

متحرک در فاصلۀ زمانی نشان داده شده چگونه است؟

−۶m/s

پیوسته کندشونده (1

پیوسته تندشونده (2

تندشونده و سپس کندشونده (3

کندشونده و سپس تندشونده (4

از کشور 1387 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 
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نمودار شتاب- زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند و در لحظۀ  با سرعت اولیۀ  برای اولین بار57

از مبدأ مکان عبور می کند، مطابق شکل زیر است. در چه لحظه ای برحسب ثانیه، متحرک برای سومین بار از مبدأ عبور می کند؟

t = ۰=v ۰ (۱۰m/s) i

(1

(2

(3

(4

۱۰

 

۳
۴۰

۱۵

 

۳
۵۰

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1399

متحرکی بدون سرعت اولیه و با شتاب ثابت از نقطۀ A به حرکت درمی آید. در ادامۀ مسیر به نقطۀ B و سپس C می رسد و فاصلۀ 58120

گر سرعت متحرک در نقطۀ C ،  باشد، فاصلۀ بین A و B چند متر است؟ ۲۰m/sمتری BC را در مدت 10 ثانیه طی می کند. ا

5 (2 (1

(4 10 (3

۲/۵

۲۲/۵

از کشور 1389 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

متحرکی روی محور  در حال حرکت است. بردار شتاب متوسط آن در بازۀ زمانی  تا  در  برابر  و در59

، کدام بازۀ زمانی  تا  برابر  است. بردار شتاب متوسط آن در بازۀ زمانی  تا  در 

است؟

xt  =۱ ۰ st  =۲ ۱۰ sSI−۲i

t  =۱ ۰ st  =۳ ۱۵ s 

۳
۲

it  =۲ ۱۰ st  =۳ ۱۵ sSI

(2 (1

(4 (3

۲i۴i

۶i
 

۳
۴

i

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

نمودار سرعت - زمان متحرکی در مسیر مستقیم مطابق شکل مقابل است. سرعت متوسط آن در مدت 20 ثانیه، چند متر بر ثانیه60

است؟

0/5 (1

2/5 (2

10 (3

15 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1383
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معادلۀ مکان متحرکی در SI به صورت  است. در کدام یک از لحظات زیر (برحسب ثانیه) سرعت متحرک در61

حال کاهش است؟

x = ۲t −۳ ۲t +۲ ۲t

(2 (1

(4 (3

۰/۲۰/۴

۰/۵۰/۶

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

،  جابه جا می شود و بزرگی سرعتش به  می رسد.62 متحرکی روی خط راست با شتاب ثابت حرکت می کند و در مدت 

در 5 ثانیۀ بعدی سرعت متوسط متحرک چند متر بر ثانیه می شود؟

۵ s۷۵m۲۰  

s
m

25 (2 15 (1

35 (4 30 (3

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گر مسافت طی شده توسط63 نمودار مکان- زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل زیر، به صورت سهمی است. ا

tمتحرک در بازۀ زمانی  تا  برابر 12 متر باشد، جابه جایی متحرک در این بازه چند متر است؟ = ۳st = ۹s

صفر (1

3 (2

6 (3

12 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1393

نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل است. بزرگی شتاب متوسط متحرک در بازۀ زمانی64

۳s چند متر بر مجذور ثانیه است؟ ≤ t ≤ ۶s

1 (1

3 (2

4 (3

5 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1389
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گر متحرک در لحظۀ  از مبدأ با سرعت65 نمودار شتاب- مكان متحرکی که روی محور  حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. ا

 عبور کند، سرعت آن در مکان  چند متر بر ثانیه است؟

xt = ۰
۱۰m/sx = ۶۱m

22 (1

12 (2

8 (3

6 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

کدام نمودار، مربوط به متحرکی است که در بازه زمانی نشان داده شده، حرکت آن پیوسته تندشونده است؟66

(2 (1

(4 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1390

نمودار سرعت- زمان متحرکی که روی محور  حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. بزرگی سرعت متوسط متحرک در بازه زمانی67

که حرکت متحرک خالف جهت محور  است، چند متر بر ثانیه است؟  

x

x

صفر (1

2/5 (2

7/5 (3

10 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1394
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گر جابه جایی متحرک در این 10 ثانیه68 نمودار شتاب- زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می کند به صورت شکل زیر است. ا

156 متر باشد، سرعت اولیۀ متحرک چند متر بر ثانیه است؟

20 (1

15 (2

10 (3

5 (4

از کشور 1396 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

نمودار سرعت- زمان متحرکی که روی محور  حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. کدام موارد زیر درست است؟69

الف- جهت سرعت و شتاب در لحظۀ  تغییر کرده است.

ب- در بازۀ زمانی  تا  حرکت در جهت محور  است.

پ- در بازۀ زمانی صفر تا  تندی در حال کاهش است.

ت- بردار شتاب در بازۀ زمانی صفر تا  خالف جهت محور  است.

x

t۱
t۱t۲x

t۱
t۲x

ب (1

پ (2

الف و ت (3

ب و ت (4

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

نمودار مکان- زمان متحرکی مطابق شکل زیر است. تندی متوسط در کدام یک از بازه های زمانی مشخص شده در گزینه ها بیشتر70

است؟

صفر تا  (1

صفر تا  (2

3) تا 

4) تا 

۲ s

۶ s

۲ s۱۰ s

۶ s۱۰ s

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

متحرکی با شتاب ثابت و سرعت اولیۀ  در 2 ثانیۀ اول حرکت خود، 13 متر و در 2 ثانیۀ سوم حرکت خود، 25 متر را طی می کند.71

شتاب حرکت در SI کدام است؟

v  ۰

(2 (1

5 (4 3 (3

۱/۵۲/۵

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1391
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نمودار سرعت- زمان دو متحرک A و B که روی محور x حرکت می کنند، مطابق شکل زیر است. در مدتی  که متحرک A در جهت72

محور x حرکت کرده است، بزرگی جابه جایی متحرک B، چند متر است؟

186 (1

192 (2

200 (3

228 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1395

گر سرعت متحرک در لحظۀ  در جهت محور  باشد و بردار سرعت73 متحرکی روی محور  با شتاب ثابت حرکت می کند. ا

متوسط در  ثانیۀ اول حرکت برابر  و تندی متوسط در این بازه  باشد، مسافت طی شده در 

ثانیۀ اول حرکت چند متر است؟

xt = ۰x

۱۰ =vav (۷/۵m/s)i۸/۵m/s۲

15 (2 5 (1

35 (4 25 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1400

متحرکی بر روی مسیر مستقیم حرکت می کند و نمودار سرعت- زمان آن مطابق شکل زیر است. شتاب متوسط این متحرک در بازه74

، چند متر بر مربع ثانیه است؟ tزمانی  تا  = ۲st = ۱۲s

0/1 (1

0/5 (2

0/7 (3

صفر (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1392

معادلۀ مکان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، در SI به صورت  است. در مورد جهت حرکت و نوع75

آن کدام مطلب درست است؟

x = −۵t +۲ ۶t + ۱۲

ابتدا در جهت محور و کند شونده (2 همواره در جهت محور و کند شونده (1

همواره در خالف جهت محور و کنده شونده (4 ابتدا در خالف جهت محور و کند شونده (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1383
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شکل زیر، نمودار مکان- زمان متحرکی است که در مسیر مستقیم حرکت کرده است. بیشینۀ سرعت آن چند متر بر ثانیه است؟76

3 (1

5 (2

7 (3

9 (4

از کشور 1395 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

متحرکی روی محور  در حال حرکت است. بردار شتاب متوسط آن در بازۀ زمانی  تا  در SI برابر  و در77

بازۀ زمانی  تا  برابر  است. بردار شتاب متوسط آن در بازۀ زمانی  تا  در SI، کدام

است؟

xt  =۱ ۵ st =۲ ۱۰ s−۴i

t  =۲ ۱۰ st  =۳ ۱۲ s۲it  =۱ ۵ st =۳ ۱۲ s

(2 (1

(4 (3

−  

۷
۲

i−  

۷
۱۶

i

۴i۸i

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

نمودار سرعت - زمان متحرکی که بر روی خط راست حرکت می کند، مطابق شکل است. شتاب متوسط و سرعت متوسط در بازۀ78

3 ثانیه به ترتیب از راست به چپ برابر است با:   زمانی 1 تا 

0 و 0 (1

2) و 0

0 و  (3

4) و 

−۱۰m/s۲

−۱۰m/s

−۱۰m/s۲۱۰m/s

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1384

نمودار سرعت- زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. شتاب متوسط متحرک در بازه زمانی  تا79

 چند متر بر مجذور ثانیه است؟ 

t = ۰
t = ۱۵s

0/4 (1

0/6 (2

0/8 (3

1 (4

از کشور 1393 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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شکل مقابل نمودار سرعت - زمان متحرکی است که در مسیر مستقیم حرکت می کند. حرکت آن در فاصلۀ زمانی نشان داده شده در80

شکل چگونه است؟

کند شونده با شتاب ثابت (1

تند شونده با شتاب ثابت (2

کند شونده با شتاب متغیر (3

تند شونده با شتاب متغیر (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1387

دو متحرک همزمان از نقطه های A و C با سرعت های ثابت به سمت یکدیگر حرکت می کنند و در نقطۀ B از کنار هم می گذرند و در81

ادامه،  طول می کشد تا متحرک اول از B به C برسد و  طول می کشد تا دومی از B به A برسد. بزرگی سرعت متحرک اول

چند متر بر ثانیه است؟

۱۶s۲۵ s

3 (1

5 (2

6 (3

8 (4

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

متحرکی از حال سکون در مسیر مستقیم به حرکت درمی آید و نمودار شتاب- زمان آن مطابق شکل زیر است. در کدام لحظه82

(برحسب ثانیه) جهت سرعت عوض می شود؟

2 (1

4 (2

6 (3

8 (4

از کشور 1389 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

گر حرکت متحرک در مسیر مستقیم بوده و مکان آن در لحظۀ83 معادلۀ سرعت متحرکی در SI به صورت  است. ا

 نقطۀ  باشد، معادلۀ مکان کدام است؟      

v = −۶t +۲ ۶t

t = ۱sx = −۲m

(2 (1

(4  (3

x = −۱۲t + ۶x = −۱۲t + ۱۰

x = −۳t +۲ ۳t − ۳x = −۲t +۳ ۳t −۲ ۳

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1386
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، بزرگی شتاب84 نمودار سرعت- زمان متحرکی که روی محور  حرکت می کند، مطابق شکل زیر به صورت سهمی است. در لحظۀ 

حرکت چند متر بر مجذور ثانیه است؟

xt = ۰

صفر (1

6 (2

12 (3

24 (4

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

نمودار سرعت - زمان جسمی که در مسیر مستقیم حرکت می کند، مطابق شکل مقابل است. سرعت متوسط جسم در مدت 8 ثانیۀ85

نشان داده شده، چند متر بر ثانیه است؟

2 (1

3 (2

4 (3

5 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1385

، 4 برابر86 گر شتاب متحرک  دو متحرک  و  از یک نقطه بدون سرعت اولیه در یک مسیر مستقیم شروع به حرکت می کنند. ا

شتاب متحرک  باشد، در یک جابه جایی مساوی، سرعت متوسط متحرک  چندبرابر سرعت متوسط متحرک  است؟

ABA

BAB

2 (2 (1

4 (4 (3

 

۲
 ۲

۲

از کشور 1392 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

نمودار سرعت- زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل زیر قسمتی از یک سهمی است. کدام مورد درست است؟87

در بازۀ صفر تا  تندی در حال کاهش است. (1

بزرگی شتاب در لحظۀ صفر و  برابر است. (2

در بازۀ صفر تا  شتاب خالف جهت محور x است. (3

بزرگی شتاب متوسط در بازۀ  تا  بیشتر از بزرگی شتاب متوسط در بازۀ صفر تا  است. (4

t۱

t۲

t۲

t۱t۲t۲

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400
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نمودار مکان- زمان متحرکی مطابق شکل زیر به صورت سهمی است. در بازۀ زمانی ۰ تا  بزرگی شتاب متوسط و سرعت متوسط در88

SI کدام است؟

۸ s

۱ و صفر (1

۲ و صفر (2

1 و 1 (3

2 و 2 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1397

نمودار مکان - زمان متحرکی سهمی و مطابق شکل است. سرعت متوسط متحرک در کدام بازۀ زمانی بیشتر است؟89

0 تا  (1

2) تا 

3) تا 

بستگی به اندازۀ فاصله های زمانی دارد. (4

t۱

t۱t۳

t۲t۳

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1385

نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل مقابل است. در چه فاصلۀ زمانی، بردار شتاب متحرک90

جهت مثبت محور x است؟

صفر تا  (1

صفر تا  (2

3) تا 

4) تا 

t۱

t۲

t۲t۴

t۲t۳

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1386

tمطابق شکل زیر، نمودار مکان- زمان متحرکی به صورت سهمی است. سرعت متحرک در لحظۀ  چند متر بر ثانیه است؟91 = ۸ s

3 (1

4 (2

6 (3

12 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1398
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متحرکی در یک مسیر مستقیم با شتاب ثابت  به حرکت درمی آید و پس از مدتی حرکتش یکنواخت می شود و درنهایت با92

گر کل زمان حرکت ۲۵ ثانیه و سرعت متوسط در این مدت  باشد، همان شتاب  حرکتش کند شده و می ایستد. ا

زمانی که حرکت متحرک یکنواخت بوده است، چند ثانیه است؟

۵m/s۲

۵m/s۲۲۰m/s

10 (2 5 (1

20 (4 15 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1397

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 1400

گر در لحظۀ  فاصلۀ دو متحرک ۱۵۰ متر باشد و تندی متحرک93 نمودار مکان - زمان دو متحرک A و B مطابق شکل زیر است. ا

A،  برابر تندی متحرک B باشد، فاصلۀ دو متحرک در لحظۀ  چند متر است؟

t = ۰
۲t = ۲۰ s

50 (1

100 (2

150 (3

200 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1400

دو قطار در امتداد یک خط راست به طرف یکدیگر حرکت می کنند. نمودار تغییرات سرعت برحسب زمان دو قطار مطابق شکل زیر است.94

گر در لحظۀ  فاصلۀ دو قطار از هم 200 متر باشد، وقتی دو قطار متوقف می شوند، چند متر از هم فاصله دارند؟ tا = ۰

20 (1

70 (2

100 (3

50 (4

از کشور 1387 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

دو متحرک روی خط مستقیمی به طرف یکدیگر در حرکت هستند. در زمانی که فاصلۀ آن ها 1125 متر است سرعت متحرک اول95

گر شتاب متحرک اول  و شتاب متحرک دوم  تندشونده و سرعت متحرک دوم  و آن هم تندشونده است. ا

 باشد، پس از چند ثانیه به یکدیگر می رسند؟

۱۰m/s۲۰m/s۲m/s۲

۴m/s۲

19/4 (2 15 (1

37/5 (4 25 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1382
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96SI گر در لحظۀ  مکان متحرک در نمودار سرعت زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. ا

به صورت  باشد، مکان متحرک در لحظۀ  در SI، کدام است؟

t =۱ ۲s

 =x ۱ −۶ it  =۲ ۱۵s

(1

(2

(3

(4

۹۳ i

۹۶ i

۱۰۵ i

۱۱۸ i

از کشور 1399 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

شکل زیر، نمودار سرعت- زمان متحرکی است که روی محور  حرکت می کند. مسافتی که متحرک در ۵ ثانیۀ اول پیموده است، چند97

متر است؟

x

10 (1

21 (2

25 (3

29 (4

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گر فاصلۀ بین دو نقطۀ A و B را در مدت ۸ ثانیه98 مطابق شکل زیر، متحرکی با شتاب ثابت  روی محور  حرکت می کند. ا

طی کند و در نقطۀ O سرعتش صفر باشد، فاصلۀ OA چند متر است؟

۲ m/s۲x

18 (1

36 (2

45 (3

72 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1398
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شکل زیر، نمودار سرعت - زمان متحرکی است که روی محور  حرکت می کند. تندی متوسط متحرک در مدتی که در خالف جهت99

محور حرکت می کند، چند متر بر ثانیه است؟

x

صفر (1

6 (2

8 (3

9 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1400

، با شتاب ثابت100 اتومبیلی روی یک خط راست با سرعت  در حال حرکت است. راننده با دیدن مانعی در فاصلۀ 

گر زمان واکنش راننده  و زمانی که حرکت اتومبیل کندشونده بوده، باشد،  ترمز می کند و درست جلو مانع می ایستد. ا

 کدام است؟

۱۰۸ km/h۱۶۵m

۳m/s۲t۱t۲

 

t  ۱

t  ۲

10 (2 5 (1

20 (4 15 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1396

، مسافتی که101 معادلۀ مکان - زمان متحرکی در SI به صورت  است. در فاصلۀ زمانی  تا 

متحرک طی می کند، چندبرابر اندازۀ جابه جایی آن است؟

x = ۲t +۲ ۴t − ۸t  =۱ ۰ st =۲ ۲ s

1/5 (2 1 (1

2 (4 1/6 (3

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

متحرکی بدون سرعت اولیه و با شتاب ثابت روی خط راست حرکت می کند و نمودار مکان- زمان آن مطابق شکل مقابل است.102

tسرعت آن در لحظۀ  چند متر بر ثانیه است؟ = ۲s

2 (1

4 (2

6 (3

8 (4

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1388
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103B را در مدت 8 ثانیه طی می کند و در لحظۀ رسیدن به نقطۀ B تا A متحرکی در مسیر مستقیم و با شتاب ثابت فاصلۀ 80 متری از

۱۵m/sسرعتش به  می رسد. شتاب متحرک چند متر بر مجذور ثانیه است؟

(2 (1

(4 (3

 

۲
۳

 

۴
۳

 

۲
۵

 

۴
۵

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1389

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 1400

نمودار سرعت - زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل رو به رو است. بزرگی سرعت متوسط متحرک در مدتی که104

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

از کشور 1390 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

نمودار شتاب- زمان متحرکی که با سرعت اولیۀ  درجهت محور  حرکت می کند، مطابق شکل زیر است. سرعت متوسط105

، چند متر بر ثانیه است؟ متحرک در بازۀ زمانی  تا 

۳۰m/sx

t  =۱ ۱۰ st  =۲ ۳۰ s

15 (1

20 (2

21/25 (3

42/5 (4

از کشور 1398 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

متحرکی در یک مسیر مستقیم از حال سکون با شتاب ثابت  شروع به حرکت می کند و پس از مدتی حرکتش با شتاب106

گر مسافت طی شده در کل مسیر 600 متر باشد، مسافت طی شده در 30 ثانیۀ اول ثابت  کند می شود و درنهایت می ایستد. ا

حرکت، چند متر است؟

۳ m/s۲

۱ m/s۲

450 (2 400 (1

550 (4 500 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1399
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مطابق شکل زیر، نمودار مکان - زمان متحرکی به صورت یک سهمی است. شتاب حرکت چند متر بر مجذور ثانیه است؟107

3 (1

1 (2

(3

(4

−۱

−۳

از کشور 1398 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

نمودار مکان- زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل زیر به صورت سهمی است. چند ثانیه پس از لحظۀ 108

بزرگی سرعت متحرک برابر بزرگی سرعت اولیه می شود؟

t = ۰

6 (1

7 (2

8 (3

9 (4

از کشور 1393 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

متحرکی روی محور  حرکت می کند و معادلۀ مکان- زمان آن در  به صورت  است. مسافتی که این109

متحرک در بازۀ زمانی صفر تا  طی می کند، چند متر است؟

xSIx = −۲t +۲ ۱۲t − ۴۰
t = ۵s

15 (2 10 (1

26 (4 24 (3

از کشور 1394 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

در یک مسیر مستقیم اتومبیلی با سرعت  درحرکت است. از 36 متر جلوتر اتومبیل دیگری با شتاب ثابت  از حال110

سکون در همان جهت به راه می افتد. در این حرکت اتومبیل ها دو بار از هم سبقت می گیرند. فاصلۀ زمانی این دو سبقت چند ثانیه

است؟

۲۰m/s۲m/s۲

10 (2 2 (1

18 (4 16 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1383
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نمودار مکان - زمان متحرکی که با شتاب ثابت روی محور x حرکت می کند، مطابق شکل است. سرعت متحرک در لحظه ای که111

m/sمتحرک از مبدأ مکان عبور کرده است چند  است؟  

0 (1

2 (2

4 (3

8 (4

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1384

قلمچی علوم تجربی دوازدهم آزمون شماره 3 1400

در یک مسیر مستقیم اتومبیل با سرعت  در حرکت است. از 36 متر جلوتر اتومبیل دیگری با شتاب ثابت  از حال112

سکون در همان جهت به راه می افتد. در این حرکت اتومبیل ها دو بار از هم سبقت می گیرند. فاصلۀ زمانی این دو سبقت چند ثانیه

است؟

۲۰m/s۲m/s۲

10 (2 2 (1

18 (4 16 (3

کنکور سراسری ریاضی و فیزیک داخل 1383

معادلۀ حرکت متحرکی که روی محور x ها حرکت می کند در SI به صورت  است. در کدام فاصلۀ زمانی، این113

حرکت کند شونده است؟

x = −t +۲ ۶t + ۲۰

(2 (1

(4 (3

t < ۳t < ۴

۶ < t۳ < t < ۶

از کشور 1385 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

نمودار مکان- زمان متحرکی مطابق شکل زیر، به صورت سهمی است. کدام مورد درست است؟114

3 ثانیۀ دوم است. 3 ثانیۀ اول برابر با مسافت طی شده در  مسافت طی شده در  (1

3 ثانیۀ اول برابر با بزرگی جابه جایی این بازۀ زمانی است. مسافت طی شده در  (2

بزرگی سرعت متوسط در 4 ثانیۀ اول برابر با بزرگی سرعت متوسط در بازۀ زمانی  تا (3

 است.

3 ثانیۀ اول برابر با بزرگی سرعت متوسط در بازۀ زمانی  تا بزرگی سرعت متوسط در  (4

 است.

t =۱ ۱s

t  =۲ ۵s

t =۱ ۱s

t  =۲ ۴s

از کشور 1399 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 
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نمودار سرعت- زمان دو قطار A و B که روی یک ریل مستقیم به طرف هم حرکت می کنند، مطابق شکل زیر است. در لحظۀ 115

فاصلۀ قطارها از هم ۵۰۰ متر است. لحظه ای که قطار A می ایستد، قطار B در چه فاصله ای از آن قرار دارد؟

t = ۰

25 (1

75 (2

100 (3

125 (4

از کشور 1397 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

نمودار مکان- زمان دو خودرو که روی خط راست حرکت می کنند، مطابق شکل زیر است. در لحظه های  و  فاصلۀ دو116

متحرک از هم  است.  کدام است؟

t  ۱t >۲ t  ۱

۶۰۰m 

t  ۱

t  ۲

15 (1

13 (2

8 (3

5 (4

از کشور 1400 کنکور سراسری علوم تجربی خارج 

معادلۀ حرکت جسمی که روی محور  حرکت می کند، در SI به صورت  است. در بازۀ زمانی  تا117

، کدام مورد درست است؟

xx =  t −
۳
۱ ۳ ۲t +۲ ۳tt = ۰

t = ۴ s

کمترین مقدار سرعت  است. (2 سرعت متوسط برابر با صفر است. (1

جهت حرکت دو بار تغییر کرده است. (4 حرکت پیوسته تندشونده است. (3

۱m/s

از کشور 1397 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

vمعادلۀ سرعت متحرکی در SI به صورت  است. مسافتی که متحرک در ثانیۀ چهارم حرکت طی می کند، چند متر است؟118 = ۲t + ۴

11 (2 10 (1

13 (4 12 (3

کنکور سراسری علوم تجربی داخل 1382
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معادلۀ سرعت- زمان متحرکی که روی محور x حرکت می کند در SI به صورت  است. کدام گزینۀ زیر درست119

( است؟ (

v = ۲۰۰ − ۸ t۲

t ≥ ۰

بزرگی شتاب در حال کاهش است. (1

از 0 تا 5 ثانیه حرکت تندشونده است. (2

در لحظۀ  ، جهت شتاب تغییر می کند. (3

حرکت ابتدا درجهت محور x، سپس خالف جهت محور x است. (4

t = ۵s

از کشور 1391 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 

گر انرژی مکانیکی جسم در ضمن120 ال پرتاب می کنیم. ا جسمی به جرم  را از سطح سیاره ای فرضی به طور قائم به سمت با

حرکت در هر لحظه برابر  باشد و ارتفاع اوج  باشد، شتاب گرانش سیارۀ فرضی را به صورت تقریبی به دست آورید؟

(از مقاومت هوا صرف نظر شود) (با تغییر)

۰/۵kg

۲۵۰۰J۳۲۰m

(2 (1

(4 (3

۶/۴۱۰

۱۵۹/۸

از کشور 1395 کنکور سراسری ریاضی و فیزیک خارج 


