
 ۀباز درجایی جابه اگر. کندیم  حرکت محور یرو که است  یمتحرک زمان - سرعت نمودار ر،یز شکل. 1

t1  یزمان = 2s   تا  t2 = 11s  ۀ  لحظ  در  متحرک   سرعت   باشد،   متر   126  برابرt = 12s   بر   متر   چند 

 است؟   هیثان

1) 3 

2) 6 

3) 8 

4) 12 

 1401 داخل  کیزیف و یاضیر یسراسر کنکور

 متر  چند  حرکت  شتاب.  است  یسهم   کی  صورت  به  یمتحرک  زمان  -  مکان  نمودار  ر،یز  شکل   مطابق.  2

 است؟  هیثان  مجذور  بر

1) 3 

2) 1 

3) 1- 

4) 3- 

 1398 کشور از خارج  کیزیف و یاضیر یسراسر کنکور

x  صورت   به   SI  در   ی جسم   حرکت   ۀ معادل.  3 = 2t2 − 12t + t1  ی زمان  ۀ باز  در.  است  10/5 = 2s 

t2تا   = 4s   محور   جهت   فالخ   متحرک   ه یثان  چند  x  صورت   در   ر ییتغ  اعمال   با )  است؟   کرده   حرکت 

 (سؤال

1) 5/0                                              2 )1 

3  )5 /1                                              4 )2 

 1396 داخل یتجرب علوم یسراسر کنکور

 



. است  ریز  شکل  مطابق  کنند،یم  حرکت  x  محور  یرو   که  B  و  A  متحرک  دو  زمان  -   سرعت  نمودار.  4

 متر  چند  ،B  متحرک  ییجاجابه   یبزرگ  است،  کرده  حرکت   x  محور   جهت  در  A  متحرک  که   یمدت  در

 است؟

1) 186 

2) 192 

3) 200 

4) 228 
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 هیثان   چند  مدت  به  ر،یمس  نیا  در.  دهدیم  نشان  را  B  و  A  متحرک  دو  زمان  -  مکان   نمودار  ر،یز  شکل.  5

 است؟   متر   20  ی مساو  ا ی  کمتر هم،  از  متحرک   دو   ۀفاصل

1) 8 

2) 6 

3) 4 

4) 2 
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 یتند  اگر.  است  ریز  شکل   مطابق  کند، یم  حرکت   ثابت  شتاب   با   که  یمتحرک  زمان  -   مکان   نمودار.  6

x  مکان  در  متحرک = −375m  ر  برابm/s 40  ،محور   جهت  در   متحرک  مکان  بردار  هی ثان  چند   باشد 

x   است؟ 

1) 20 

2) 15 

3) 10 

4) 5 
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 متحرک  که   مسافتی   .کندیم   حرکت   x  محور   ی رو  که  است   ی متحرک  زمان   -   سرعت  نمودار   ر، یز  شکل .  7

 است؟   متر  چند  است،  مودهیپ  اول  ۀ یثان  5  در

1) 10 

2) 21 

3) 25 

4) 29 
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 ی زمان   یهابازه  از  کیکدام  در  متوسط  یتند.  است  ر یز  شکل  مطابق  یمتحرک  زمان  -  مکان  نمودار.  8

 است؟   شتریب  ها گزینه   در   شده  مشخص 

 s2صفر تا   (1

 s6صفر تا   (2

3) s2  تاs10 

4) s6    تاs10 

 1400 داخل یتجرب علوم یسراسر کنکور

t1های  لحظه   در  و  کندی م  حرکت  x  محور   یرو  ثابت   شتاب  با   یمتحرک.  9 = 3s    تاt2 = 5s  مبدأ   از  و 

 ی تند.  شودیم  عوض   حرکتش   جهت   رسد، یم  m1-  =  x  مکان   به  که   ی الحظه  در   و   کند یم  عبور   محور

t1ظۀ لح  از   متحرک  متوسط = 0s   تا t2 = 5s  است؟   ه یثان  بر   متر چند 

1) 
13

5
                                        2 )3 

3 )
17

5
                                        4 )6 
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 در.  کنندیم  حرکت  x  محور  ی رو  که   دهد یم  نشان  را   متحرک  دو  زمان   -  مکان  نمودار  ر، یز  شکل .  10

 است؟   کدام   در  آنها   مکان  رسند،ی م  هم به  متحرک   دو   که  ی الحظه

1) 20 - 

2) 18 - 

3) 16- 

4) 14 - 
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 یمانع  دنید  با   راننده.  است  حرکت   حال   در   km/h108  سرعت   با   راست   خط  ک ی  ی رو  ی لیاتومب.  11

 واکنش   زمان  اگر.  ستدیایم   مانع  جلو  درست  و   کند یم  ترمز   3m/s2  ثابت   شتاب  با   ،m165ۀ  فاصل  در

 باشد،   t2  بوده،  شونده  کند   لیاتومب  حرکت  که   ی زمان  و  t1  راننده
t2

t1
 است؟  کدام 

1) 5                                            2  )10 

3  )15                                           4  )20 
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 نیا  اگر.  است  ریز  شکل  مطابق  کند،یم  حرکت   میمستق  ر یمس  در  که  یمتحرک  زمان   -  سرعت  نمودار.  12

 است؟   هیثان چند  t1 باشد،   شده  جا جابه  متر  4  آخر   ۀیثان  2 در  و   متر  36  اول  ۀ یثان  2  در   متحرک

1) 8 

2) 10 

3) 12 

4) 15 
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t1  یزمان  ۀباز  در  آن   متوسط  شتاب   بردار.  است  حرکت  حال   در  x  محور   یرو   یمتحرک.  13 = 5s   تا 

t2 = 10s  ر  دSI  برابر  i⃗4-  یزمان  ۀباز  در  و  t2 = 10s  تا  t3 = 12s  برابر  i⃗2-  متوسط   شتاب  بردار.  است  

t1 یزمان  ۀباز  در  آن = 5s   تا t3 = 12s  در SI،   است؟   کدام 

1) 
2

7
i⃗ -                                    2  )

16

7
i⃗  -               

3 )i⃗4                                             4 )i⃗8              
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  موارد  کدام.  است  ریز  شکل  مطابق  کند، یم  حرکت  x  محور  ی رو  که  یمتحرک  زمان   -  سرعت  نمودار.  14

 است؟   درست  ریز

 .است  کرده   رییتغ  t1ظۀ لح در  شتاب  و   سرعت  جهت   -الف

 .است  x محور  جهت  در  حرکت  t2 تا  t1 ی زمان  ۀ باز  در  -ب

 .است  کاهش   حال  در  ی تند  t1 تا   صفر   ی زمان  ۀ باز  در  -پ

 . است  x محور  جهت   ف الخ  t2 تا   صفر   یزمان  ۀ باز  در  شتاب   بردار  -ت

 ب (1

 پ (2

 الف و ت  (3

 ب و ت  (4
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  و  aی  ها شتاب  با  سکون  حال  از  x  محور  یرو  متحرک  دو.  15
9

16
a  دی مقص   یسو  به  نقطه  کی  از  همزمان 

 زودتر  که  یجسم   حرکت   زمان.  رسندیم  مقصد   به  هی ثان  2  ی زمان  ۀ فاصل  با   و  ندیآیدرم  حرکت   به  نیمع

 است؟   هیثان   چند  رسد،ی م  مقصد  به

1) 4                                            2  )6 

3) 8                                              4  )10 
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. کندیم  حرکت  ثابت  شتاب  با  میمستق  ریمس  در  که  است  یمتحرک  زمان  -  مکان  نمودار  ر،یز  شکل.  16

t1 یزمان  ۀباز  در  متحرک   که   یمسافت = t2 تا   ⸰ = 10s  است؟   متر   چند   کند، یم   یط 

1) 40 

2) 45 

3) 58 

4) 85 
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 در و کنندیم  حرکت گریکدی سمت به ثابت یها سرعت با C و A یهانقطه از همزمان متحرک  دو. 17

 s25  و   برسد   C  به   B  از  اول  متحرک   تا  کشدیم  طول  s16  ادامه،   در  و   گذرندیم   هم  کنار   از  B  ۀنقط

 است؟   هیثان  بر  متر  چند اول  متحرک  سرعت  ی بزرگ.  برسد  A  به   B از  ی دوم  تا  کشدیم  طول

1) 3 

2) 5 

3) 6 

4) 8 
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 سوم،  ۀیثان مین در گلوله متوسط یتند. شودیم  رها ه یاول سرعت بدون یمتر 30  ارتفاع از یاگلوله. 18

 ( است  g=9/8m/s2 و   زیناچ  هوا مقاومت)  است؟  ه یثان  بر   متر  چند

1) 35 /7                                         2 )8/9 

3) 25 /12                                        4 )7/14 
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 چه   در  B  متحرک  سرعت  یبزرگ.  است  ریز  شکل  مطابق   B  و   A  متحرک  دو  زمان  مکان  نمودار.  19

 ( است  یسهم  کی  از  ی قسمت  B  نمودار)  است؟   A  متحرک  سرعت  یبزرگ  با  برابر  ی الحظه

1) 10 

2) 8 

3) 6 

4) 5 

 1399 داخل  کیزیف و یاضیر یسراسر نکورک

  .است   ریز  شکل   مطابق   کند،یم  حرکت   ثابت  شتاب   با  x  محور   ی رو  که   یمتحرک  زمان  -  مکان   نمودار.  20

t1  یزمانۀ  باز  در  اگر = ⸰s  تا  t2 = 6s  برابر  متحرک   متوسط  یتند  m/s3  ،بردار   هی ثان  چند  باشد 

 است؟   محور  x جهت  در   متحرک  مکان

1) 9 

2) 8 

3) 7 

4) 3 
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 متوسط  یتند  اگر.  کندیم  سقوط  g=10m/s2  ثابت  شتاب  با   و  شودیم  رها  h  ارتفاع   از  ی اگلوله.  21

 در  آن
3

4
 است؟   هیثان  بر  متر  چند  ریمس  کل   در  آن  متوسط   ی تند  باشد،   m/s15  ر یمس  یانیپا  

1) 5                                            2)5 /7 

3) 10                                            4 )5/12 
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 جهت   در  ⸰ = tۀ  لحظ  در  متحرک  سرعت  اگر.  کندیم   حرکت  ثابت   شتاب   با  x  محور   یرو  یمتحرک.  22

V⃗⃗⃗av  برابر  حرکت   اول  ۀیثان  10  در  متوسط   سرعت  بردار   و  باشد   x  محور = (7/5m/s)i⃗  ی تند  و 

 است؟   متر   چند   حرکت  اول  ۀیثان  2 در  شده  ی ط  مسافت   باشد،   m/s5/8  بازه  نیا  در  متوسط

1) 5                                                2  )15 

3) 25                                              4  )35 
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.  است   ریز  شکل   مطابق   کند،یم  حرکت   x  محور   یرو  ثابت   شتاب   با  که   یمتحرک  زمان  -  مکان   نمودار.  23

 است؟   متر   چند  (⸰x)  متحرک ۀ  یاول  مکان

1) 58 

2) 52 

3) 48 

4) 42 

 1401 داخل یتجرب علوم یسراسر نکورک

 است  ر یز  شکل   مطابق   کند،یم   حرکت   x  محور   ی رو  ثابت  شتاب   با   که   یمتحرک  زمان  -   مکان   نمودار .  24

 عبور   محور  مبدأ  از   متحرک  که   t1ۀ  لحظ   در   اگر.  است  صفر   برابر  حرکت   اول  ۀیثان   8  در   متوسط  سرعت   و

 ه یثان  بر  متر   چند   t1  تا  صفر  یزمان  ۀ باز  در  متحرک   متوسط   سرعت   باشد،  m/s20  آن  یتند   کند،یم

 ت؟اس

1) 2 

2) 4 

3) 8 

4) 16 
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 مطابق   کند،یم  حرکت  x  محور  جهت  در   m/s30ۀ  ی اول  سرعت  با  که  یمتحرک  زمان  -  شتاب   نمودار.  25

t1  زمانی  ۀباز  در   متحرک  متوسط  سرعت  .است  ریز  شکل = 10s  تا  t2 = 30s،   هیثان  بر   متر  چند 

 است؟

1) 15 

2) 20 

3) 25 /21 

4) 5/42 

 1398 کشور از خارج یتجرب علوم یسراسر نکورک

= v  صورت  ه ب  SI  در   ی متحرک  زمان   -   سرعت   ۀ معادل .  26 − 6t+18   ،در  متحرک   متوسط  ی تند   است 

t1 یزمان  ۀباز = ⸰ s   تا t2 = 4s   است؟   ه یثان  بر  متر   چند 

1) 6                                            2  )5 /7 

3) 8                                            4  )5 /11 
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 ی تند   برابر  s12  =  tۀ  لحظ  در  یتند  اگر.  است  ریز   شکل  مطابق   یمتحرک  زمان  -  مکان  نمودار.  27

t1 ۀباز در متوسط = 2s تا  t2 = 14s  ،2 متوسط سرعت برابر چند اول ۀیثان 2 متوسط سرعت باشد 

 ( است  s12  =  tۀ  لحظ  در  نمودار   بر  مماس   d  خط ) است؟  هفتم ۀیثان

1) 
1

3
 

2) 
1

2
 

3) 
3

5
 

4) 
2

3
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 به  سرعتش  ه یثان  5  از  پس   و  کند یم   حرکت  به   شروع  ثابت   شتاب  با   t  =  ⸰ۀ  لحظ  در   یلیاتومب.  28

m/s20  ترمز   ثابت،  شتاب  با  سپس  و  دهدیم  ادامه  خود  حرکت  به  سرعت  نیهم   با  هیثان   10  .رسدیم 

t1  یزمان  ۀباز  در  لیاتومب  متوسط  شتاب.  شودیم  متوقف  هیثان  4  از  پس  و  کندیم = 2s  تا  t2 = 17s،   

 ؟ است  هیثان  مربع  بر   متر  چند

1) 
9

2
                                                  2 )

2

5
 

3) 
2

15
 ( صفر 4                                                
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 در   ی تند.  است  ریز  شکل  مطابق  کند، یم  حرکت  ثابت  شتاب  با  که  یمتحرک  زمان  -  مکان  نمودار.  29

 است؟   s2 =  tۀ  لحظ  در   یتند برابر  چند  s8 =  tۀ  لحظ

1) 2 

2) 3 

3) 4 

4) 5 
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  دو   ۀفاصل  t  =  ⸰ۀ  لحظ  در  اگر.  است  ریز  شکل  مطابق  B  و  A  متحرک  دو  زمان   -  مکان  نمودار.  30

ۀ لحظ   در  متحرک  دو  ۀفاصل  باشد،  B  متحرک  یتند  برابر   A ،  2  متحرک  یتند  و   باشد  متر  150  متحرک

s20  =  t  است؟   متر   چند 

1) 50 

2) 100 

3) 150 

4) 200 
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v =2t2  صورت   به  SI  در  آن   زمان  -   سرعت  ۀمعادل  و  کند یم  حرکت  میمستق  ریمس  در   ی متحرک.  31 −

4t −  است؟   هیثان مجذور  بر  متر   چند  دوم  ۀ یثان  2  در آن  متوسط  شتاب   .است  2

1) 2                                              2 )4 

3) 6                                              4 )8 

 1398 کشور از خارج یتجرب علوم یسراسر نکورک

  متوسط   یتند .  کندیم  حرکت  x  محور   یرو  که  است  ی متحرک  زمان  -  سرعت  نمودار  ر، یز  شکل.  32

 است؟   هیثان  بر  متر   چند   کند، یم  حرکت  محور   جهت فالخ در  که   یمدت   در   متحرک

 صفر  (1

2) 6 

3) 8 

4) 9 
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ۀ نی شیب.  است  کرده  حرکت   م یمستق  ر یمس  در  که   است  یمتحرک  زمان  -  مکان  نمودار  ر،یز  شکل .  33

 است؟   هیثان   بر   متر چند آن  سرعت

1) 3 

2) 5 

3) 7 

4) 9 
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 سرعت اگر. است ریز شکل مطابق  کند،یم حرکت  ثابت شتاب با که یمتحرک  زمان – مکان نمودار. 34

t1  یزمان  ۀباز  در   متحرک  متوسط = 1s  تا  t2 = 6s    با   برابر  m/s3   ،در   متحرک  که  ی مسافت  باشد 

 است؟   متر   چند  کند،ی م  یط یزمان  ۀباز  نیا

1) 13 

2) 15 

3) 17 

4) 19 
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  اگر.  است  ر یز  شکل  صورت   به   کند یم  حرکت   میمستق  ر یمس  در  که   یمتحرک  زمان   -  شتاب   نمودار.  35

 است؟   ه یثان  بر  متر   چند متحرک  ۀی اول  سرعت  باشد،   متر  156 هیثان  10  ن یا  در   متحرک  ییجاجابه

1) 20 

2) 15 

3) 10 

4) 5 
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 حرکتش   یمدت   از  پس   و  د یآیدرم  حرکت   به  m/s25  ثابت  شتاب  با  م یمستق  ریمس  کی  در  یمتحرک.  36

 زمان  کل  اگر.  ستدیایم  و   شده   کند  حرکتش  m/s25  شتاب  همان   با  تینها  در  و   شودیم  کنواختی

  بوده  کنواخت ی  متحرک   حرکت  که  یزمان  باشد،  m/s20  مدت  نیا  در  متوسط  سرعت  و  ه یثان  25  حرکت

 است؟   ه یثان  چند   است،

1) 5                                              2 )10 

3) 15                                            4 )20 

 1397 داخل یتجرب علوم یسراسر کنکور

 1400 3 شماره آزمون دوازدهم  ی تجرب علوم یقلمچ



 ی زمان  ۀباز  در   آن   ییجاجابه   اگر.  کندیم  حرکت   x  محور   ی رو  m/s24  ثابت  شتاب  با   یمتحرک.  37

t1 = 9s   تا  t2 = 16s    است؟   ه یثان  بر  متر   چند   ی زمان  ۀباز  ن ی هم   در   آن  متوسط   یتند   باشد،   صفر  برابر 

1) 5/3                                             2  )7 

3) 5/10                                            4  )14 

 1401 کشور از خارج یتجرب علوم یسراسر کنکور

 به   SI  در  آن  ۀ یاول  سرعت  بردار   و  کند یم  حرکت  x  محور   یرو  که  یمتحرک  زمان   -   شتاب  نمودار .  38

⸰V⃗⃗⃗  صورت = −10i ⃗⃗   ،ی بزرگ  برابر  چند  ششم،   ۀیثان  5  در  ییجاجابه   ی بزرگ.  است  ریز  شکل  مطابق   است 

 است؟   حرکت اول  ۀ یثان  5  در   ییجاجابه

1) 5/3 

2) 2 

3) 5/1 

4) 1 

 1399 کشور از خارج یتجرب علوم یسراسر کنکور

 در.  است  ر یز  شکل  مطابق  کنند، یم  حرکت   راست  خط  ی رو  که   خودرو  دو  زمان   -   مکان  نمودار.  39

t2 و  t1 ی هالحظه  > t1  هم  از  متحرک  دو  ۀ فاصل  m600  است. 
t2

t1
 است؟   کدام  

1) 15 

2) 13 

3) 8 

4) 5 
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⸰x  مکان  از  زمان  مبدأ  در   و  کندیم  حرکت  x  محور  یرو   یمتحرک.  40 = −40m  ۀ لحظ   در  و  گذردیم

t1 = 6s   مکان   به  x1 = 100m  ۀ  لحظ  در  تینها  در   و  رسد یمt2 = 10s  مکان  از  x2 = 20m  

 است؟   کدام  ه، یثان  10  نیا  در   SI  در  متحرک  نیا متوسط  سرعت   گذرد،یم

1) 22                                            2  )14 

3) 6                                               4  )2 
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  که  ی زمان مدت  تا  شدن  رها  ۀ لحظ   از. شودیم رها   H ارتفاع  از  ی اگلوله. 41
1

9
H  سرعت  کند، یم ی ط را 

 مقاومت )  رسد؟ یم  ن یزم  به  ه یثان  بر   متر   چند   ( سرعت)  ی تند  با   گلوله   ن یا.  است  m/s9/4  آن  متوسط

 ( است  m/s28/9  =  g و  ز یناچ  هوا

1) 7/14                                                2  )8/19 

3) 4/29                                                4  )2/39 
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x = 2t2  صورت  به  SI  در  یمتحرک زمان  -   مکان ۀمعادل.  42 + 4t − t1  یزمان ۀفاصل  در.  است  8 =

⸰ s   تا t2 = 2s،  است؟   آن   ییجاجابه   ۀانداز  برابر  چند کند، یم  یط متحرک  که   یمسافت 

1) 1                                                    2 )5/1 

3) 6 /1                                                4 )2 
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 است؟   درست   مورد  کدام. است  ی سهم   صورت  به  ر،یز  شکل   مطابق   یمتحرک زمان  -  مکان   نمودار.  43

 .است  دوم  ۀ یثان  3  در   شده  یط   مسافت   با  برابر  اول  ۀیثان   3  در   شده  ی ط  مسافت (1

 .است  یزمان  ۀباز  نیا  یی جاجابه یبزرگ  با  برابر  اول  ۀیثان   3  در   شده  ی ط  مسافت (2

t1  یزمان  ۀ باز  در   متوسط  سرعت  یبزرگ   با  برابر  اول  ۀیثان  4  در   متوسط  سرعت  یبزرگ (3 = 1s   تا 

t2 = 5s    است  تا. 



t1  یزمان  ۀ باز  در   متوسط  سرعت  یبزرگ   با  برابر  اول  ۀیثان  3  در   متوسط  سرعت  یبزرگ (4 = 1s   تا 

t2 = 4s   است  تا. 
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 اگر.  میکنیم  پرتاب   ل با  سمت  به  قائم   طور   به   یفرض  یاارهیس  سطح   از  را   kg  5/0  جرم   به   یجسم .  44

 شتاب   باشد،   m320  اوج  ارتفاع  و  باشد   J2500  برابر  لحظه   هر   در   حرکت   ضمن   در   جسم   یک یمکان  یانرژ

 ( رییتغ  با )  ( شود  نظرصرف  هوا مقاومت  از )  د؟یآور دست   به  ی بیتقر  صورت   به   را  یفرض   ۀاریس  گرانش

1) 4 /6                                                  2 )10 

3) 15                                                 4  )8 /9 
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 مسافت  ی ط  از  پس   و   دیآیدرم  حرکت   به   سکون  حالت   از   ثابت،   شتاب   با   میمستق  ر یمس  در   ی متحرک.  45

 خود   حرکت   به  گر ید  ۀ یثان  چند  شتاب،   ن یهم   با   متحرک   ن یا.  رسدیم   m/s6  به   آن  سرعت   متر،   15

 برسد؟   متر   135  به   دهش  طی مسافت   کل   تا دهد  ادامه

1) 20                                                  2  )15 

3) 10                                                 4  )5 
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ۀ لحظ   در  اگر.  است  ریز  شکل  مطابق  کند،یم  حرکت  x  محور  یرو  که  یمتحرک  زمان  -  شتاب  نمودار.  46

s3  =  t   متحرک،   سرعت  v⃗⃗ = (1m/s)i⃗  ،ی زمان  ۀباز  در   متحرک  متوسط  سرعت  باشد  t1 = 7s  تا 

t2 = 12s   است؟   هیثان  بر  متر   چند 

1) 6 

2) 9 

3) 12 

4) 15 
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  و  کند یم  عبور   محور   مبدأ   از   ⸰ = tۀ  لحظ در  m/s10  ثابت   ی تند   با   x  محور جهت  در   A  لیاتومب.  47

 ⸰ = t ۀلحظ  در  x  جهت   در ز ین B  لیاتومب. شودیم کند  m/s22  ثابت شتاب با  حرکتش  s11 از  پس

 پس   و   شود یم  تند  2m/s2 ثابت   شتاب   با   حرکتش  و   کند یم  عبور   محور   مبدأ  از  m/s2ۀ  ی اول  یتند   با

 ی تند   رسند، یم  هم  به   لیاتومب   دو   که  یالحظه.  دهدیم  ادامه  خود   حرکت   به  ثابت  ی تند  با   هیثان  5  از

 است؟   شتریب  A  لیاتومب  ی تند  از  هیثان  بر  متر   چند   B  لیاتومب

1) 2                                                   2  )3 

3) 4                                                   4  )5 
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 و   کندیم  حرکت   به  شروع  3m/s2  ثابت  شتاب  با  سکون  حال  از  میمستق  ریمس  کی  در   یمتحرک.  48

 شده  ی ط   مسافت   اگر.  ستدیایم   تیدرنها  و   شودیم  کند  1m/s2  ثابت   شتاب  با   حرکتش   ی مدت  از  پس 

 است؟   متر   چند حرکت،  اول  ۀ یثان  30 در   شده  ی ط  مسافت   باشد،  متر   600  ر یمس  کل  در

1) 400                                               2  )450 

3) 500                                               4  )550 

 1399 داخل  کیزیف و یاضیر یسراسر کنکور

ۀ لحظ   در   اگر.  است  ر یز  شکل  مطابق   کند، یم  حرکت   x  محور   ی رو   که   یمتحرک  زمان  -   شتاب   نمودار .  49

s2  t =   متحرک  سرعت  v⃗⃗ = (−6m/s)i⃗  متحرک   مکان  و  x⃗⃗ = (−16m)i⃗  ،متحرک   مکان  باشد 

 است؟ کدام  = s35  tۀ لحظ   در

1) (275m)i⃗ 

2) (300m)i⃗ 

3) (375m)i⃗ 

4) (400m)i⃗ 
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.  است ر یز شکل  صورت  به  است،  حرکت  در  م ی مستق یر یمس در  که  ی متحرک زمان -  سرعت  نمودار . 50

 ضمن   در  متحرک   سرعت  ۀنیشیب  باشد،  m/s10  برابر  ه یثان  25  ن یا  در  متحرک  متوسط  سرعت  اگر

 است؟ هیثان  بر  متر   چند   حرکت، 

1) 20 

2) 25 

3) 40 

4) 50 
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 ۀ لحظ   در   متحرک   سرعت .  است   ی سهم   صورت   به   یمتحرک   زمان  -   مکان   نمودار  ر، یز  شکل   مطابق .  51

s8  t = است؟   ه یثان  بر   متر  چند 

1) 3 

2) 4 

3) 6 

4) 12 
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 آخر  ۀ یثان  در   گلوله  یرو  شده  انجام   کار  کل  اگر.  شودیم   رها  h  ارتفاع   از  g200  جرم  به   یاگلوله.  52

 (g = 10m/s2 و   شود  نظر صرف  هوا مقاومت از)  است؟   متر   چند   h باشد، J70  برابر  حرکت

1) 35                                                  2  )45 

3) 60                                                 4  )80 
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 کنند، یم   حرکت  هم   طرف  به  م یمستق  لیر  کی  یرو  که   B  و  A  قطار   دو  زمان  -   سرعت  نمودار.  53

 A  قطار   که   ی الحظه.  است  متر   500  هم   از  قطارها   ۀ فاصل  ⸰ = tۀ  لحظ  در  .است  ر یز  شکل   مطابق 

 دارد؟   قرار  آن   از  یافاصله چه  در  B  قطار   ستد،یایم

1) 25 

2) 75 

3) 100 

4) 125 
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 حرکت   به  شروع  نقطه  کی  از  a+1/5m/s2  و  a  ثابت  یها شتاب  با  راست  خط  ی رو  متحرک   دو .  54

 است؟   ه یثان  چند .  شودیم  m/s22  و   m/s10  ب یترت  به   ها آن  سرعت ، t  مدت  از  بعد   و  کنندیم

1) 10                                                 2 )8 

3) 6                                                    4 )4 
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 متحرک  اگر. است ر یز شکل مطابق  کند، یم حرکت   x محور  ی رو که  یمتحرک  زمان  سرعت نمودار. 55

 کند؟ یم  عبور  نقطه   نیا  از  دوباره  ه یثان  چند از  پس  باشد،   ⸰ = x  مکان   در  ، ⸰ = t  ۀلحظ   در

1) 15 

2) 16 

3) 18 

4) 20 

 1399 داخل  کیزیف و یاضیر یسراسر کنکور

 



 کند ی م  ترمز  ثابت  شتاب  با  راننده.  است  حرکت  حال  در  میمستق  ریمس  کی  در  ثابت  یتند  با  یلیاتومب.  56

 چند   کامل  توقف  تا  ترمز  ۀلحظ  از  لیاتومب.  شودیم  نصف  لیاتومب  ی تند  متر،   150 مسافت  یط از  پس  و

 کند؟ یم  ی ط  را  متر

1) 175                                                   2 )200 

3) 250                                                   4 )300 
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t2 تا   t1 یزمان  ۀ باز  در  متحرک  ییجاجابه .  کندیم   حرکت  x  محور  ی رو  ثابت  شتاب   با  ی متحرک.  57 =

t1 + 16(s)  ۀی ثان  12  در  آن   گرید  مین  و  اول  ۀ یثان  4  در  ییجاجابه   نیا  از  یم ین   اگر.  است  متر  400  برابر 

 است؟   کدام  SI  در   حرکت  شتاب   یبزرگ  شود،   انجام  آن  از  بعد

1) 
5

3
                                                        2 )

5

6
 

3) 
25

3
                                                      4 )

25

6
 

 1401 داخل یتجرب علوم یسراسر کنکور

a⃗⃗  ثابت  شتاب  با  یمتحرک.  58 = −4i⃗  محور  یرو  x   ۀیثان  در  متحرک  ییجاجابه  اگر.  کندیم  حرکت 

t1ۀ  باز  در   متحرک  توسط  شده  یط   مسافت.  باشد  صفر   با  برابر  حرکت  سوم = 2s   تا  t2 = 4s،   چند 

 است؟   متر

1) 3                                                     2 )4 

3) 5                                                      4 )10 
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 اگر .  است  ریز  شکل  مطابق  کند، یم  حرکت  راست  خط   یرو  که  یمتحرک  زمان  -  سرعت  نمودار.  59

 حرکت،   شتاب   یبزرگ  باشد،   آخر   ۀ یثان  2  در   شده   یط  مسافت   برابر   36  اول،   ۀیثان  4  در   شده   ی ط  مسافت 

 است؟   هیثان  مربع  بر   متر  چند

1) 
1

2
 

2) 1 

3) 
3

2
 

4) 2 
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 و   شود یم  جاجابه   s5،  m75  مدت  در  و  کندیم  حرکت  ثابت  شتاب  با  راست  خط  یرو  یمتحرک.  60

20 به  سرعتش   یبزرگ
m

s
 شود؟ یم  هیثان  بر  متر چند  متحرک  متوسط  سرعت  ی بعد  ۀیثان  5 در.  رسدیم  

1) 15                                                 2  )25 

3) 30                                                 4  )35 
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 رها   نقطه   همان   از   B  ۀگلول  بعد  ه یثان  م ین  و  کی.  شودیم  رها   ن یزم  یمتر   70  ارتفاع   از  A  ۀ گلول.  61

  هوا  مقاومت  از)  است؟  متر  چند  هم   از  گلوله  دو  فاصله  ، B  ۀگلول   شدن  رها  از   پس  هیثان  دو.  شودیم

 (g = 10m/s2 و   شود  ظرنصرف

1) 25 /11                                            2 )20 

3) 30                                                  4 )25/41 

 1398 کشور از  خارج کیز یف  و  یاضیر ی سراسر کنکور

 



 راننده  ناگهان  که   کند یم   حرکت  م یمستق  ر یمس  ک ی  در  km/h72  ثابت   ( سرعت)  ی تند  با   ی لیاتومب.  62

 کند   4m/s2  ثابت  شتاب  با  لیاتومب  حرکت  و  کندیم   ترمز  و  ندیبیم  خود   یمتر   52  در   را  یثابت  مانع

 :لیاتومب  باشد،  ه یثان  0/ 5  راننده  واکنش   زمان  اگر.  شودیم

 .شودیم  متوقف   مانع  از   قبل  متر   2 (1

 .شودیم  متوقف مانع  به  دن یرس  ۀلحظ   در (2

 . کندیم  برخورد   مانع   به  m/s8(  سرعت)  ی تند  با (3

 . کندیم  برخورد   مانع   به  5m/s√4( سرعت)  ی تند  با (4

 1399 کشور از خارج یتجرب علوم یسراسر کنکور

 یتند .  است  ریز  شکل  مطابق  کند،یم  حرکت  x  محور  ی رو  که  یمتحرک  زمان  -   سرعت  نمودار.  63

 است؟   شتریب  یزمان  ۀباز کدام   در  متحرک  متوسط

 t1تا   ⸰ (1

2) t1   تاt2 

 t3تا   ⸰ (3

4) t2   تاt3 
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 متحرک  اگر.  است  ریز  شکل  مطابق  کند،یم  حرکت  x  محور  یرو  که  یمتحرک  مکان  -  شتاب  نمودار.  64

 هیثان  بر  متر   چند  = m61  x  مکان   در   آن   سرعت  کند،  عبور   m/s10  سرعت   با   مبدأ   از   ⸰ = tۀ  لحظ  در

 است؟

1) 22 

2) 12 

3) 8 

4) 6 

 1397 داخل یتجرب علوم یسراسر کنکور



.  است   ریز  شکل  مطابق  کنند،یم  حرکت   x  محور  یرو  که  B  و  A  متحرک  دو  زمان   -  سرعت  نمودار.  65

t1 یزمان  ۀباز  در   متحرک  دو  که   ی مسافت  مجموع = ⸰ s   تا t2 = 10s  است؟   متر چند کنند، یم  یط 

1) 350 

2) 5/262 

3) 250 

4) 5/125 
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 ی بزرگ   s8  تا  0  یزمان  ۀباز  در .  است  ی سهم   صورت  به  ریز  شکل  مطابق  یمتحرک  زمان  -  مکان  نمودار.  66

 است؟   کدام  SI  در  متوسط  سرعت  و   متوسط  شتاب

 و صفر   1 (1

 و صفر   2 (2

 1و    1 (3

 2و    2 (4
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 ۀ یاول   سرعت   با   ⸰ = tۀ  لحظ  در   و  کند یم  حرکت   x  محور   یرو   که  یمتحرک  زمان  -   شتاب  نمودار.  67

v⃗⃗ = (10m/s)i⃗  ی الحظه  چه   در .  است  ریز  شکل  مطابق   کند، یم  عبور   مکان  مبدأ  از  بار   ن یاول  یبرا 

 کند؟ یم  عبور  مبدأ  از   بار  ن یسوم  یبرا  متحرک  ه،یثان  برحسب

1) 10 

2) 
40

3
 

3) 15 

4) 
50

3
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 ییجاجابه .  است  ریز  شکل  مطابق  کند،یم  حرکت   ثابت  شتاب  با  که  یمتحرک  زمان  -  مکان  نمودار.  68

t1 رمانی  ۀباز  در   متحرک = ⸰ s   تا t2 = 8s   است؟   ی زمان  ۀ باز  نیا  در  شده  ی ط  مسافت   برابر  چند 

1) 
5

17
 

2) 
5

14
 

3) 
8

17
 

4) 
9

14
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 ک ی  از   یقسمت  ریز  شکل  مطابق  کند، یم  حرکت   x  محور  یرو   که  یمتحرک  زمان  -  سرعت   نمودار.  69

 است؟   درست  مورد کدام.  است  یسهم 

 . است  کاهش  حال در   ی تند  t1 تا  صفر  ۀباز  در (1

 .است  برابر  t2 و  صفر  ۀ لحظ  در   شتاب  یبزرگ (2

 . است  x محور  جهت   فالخ   شتاب   t2 تا  صفر  ۀباز  در (3

 .است  t2 تا صفر ۀباز  در   متوسط  شتاب  ی بزرگ  از  شتریب  t2 تا  t1ۀ باز  در  متوسط   شتاب  یبزرگ (4

 1400 داخل یتجرب علوم یسراسر کنکور

 حرکت   به   ثابت  شتاب  با  x  محور  ی رو  مکان  مبدأ  از  زمان   مبدأ   در  ه یاول  سرعت  بدون  ی متحرک.  70

 به لحظه  نیا  در   متحرک   سرعت  ی بزرگ.  رسدیم  = m5 /122 -  x  مکان   به   = s5  tۀ لحظ   در   و   درآمده

 رسد؟ یم  ه یثان  بر   متر  چند

1) 6 /19                                                 2  )4/32 

3) 0/45                                                4  )0/49 
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  . است  ریز  شکل  صورت   به  کند،یم  حرکت   میمستق  یر یمس  بر  که  یمتحرک  زمان  -   سرعت  نمودار .  71

 است؟   متر  چند  ، s 20 تا  ⸰ s  یزمان  ۀ باز  در  متحرک   نیا  توسط  شده  مودهی پ  مسافت

1) 160 

2) 176 

3) 180 

4) 192 
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 اگر .  رسدیم  ن یزم  به   یمدت  از   پس   و   شود یم  رها   h  ارتفاع   از  ل خ  طیشرا  در   g100  جرم   به   ی اگلوله.  72

 ۀیثان   ن یآخر  در  گلوله  متوسط  سرعت  باشد،  J2/24  نیزم  به  برخورد  ۀلحظ  در  گلوله   یجنبش  یانرژ

 (g = 10m/s2)  است؟  ه یثان بر  متر   چند  حرکتش 

1) 22 

2) 17 

3) 15 

4) 12 
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ظۀ لح  در   اگر.  است  ر یز  شکل  مطابق   کند، یم  حرکت   x  محور   ی رو  که   یمتحرک  زمان  سرعت  نمودار.  73

t1 = 2s  در  متحرک  مکان  SI  صورت  به  x⃗⃗ = −6i⃗  ،ۀلحظ  در  متحرک  مکان  باشد  t2 = 15s  در  SI ، 

 است؟   کدام

1) 93 i ⃗⃗⃗ ⃗ 

2) 96 i ⃗⃗⃗ ⃗ 

3) 105 i ⃗⃗⃗ ⃗ 

4) 118 i ⃗⃗⃗ ⃗ 
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t1  یزمان  ۀباز  در  آن  متوسط  شتاب  بردار.  است  حرکت   حال  در   x  محور   ی رو  یمتحرک.  74 = ⸰ s    تا 

t2 = 10s   در  SI  2−  برابرi⃗  یزمان  ۀ باز  در  و  t1 = ⸰ s    تا  t3 = 15s  برابر  
2

3
i⃗  شتاب  بردار.  است 

t2 یزمان ۀباز  در  آن  متوسط = 10s    تا t3 = 15s در  SI،   است؟   کدام 

1) 2i⃗ 

2) 4i⃗ 

3) 6i⃗ 

4) 
4

3
i⃗ 
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a⃗⃗  ثابت شتاب با یمتحرک. 75 = (4m/s2)i⃗ محور جهت در  x،  ن یا که یمسافت  اگر. است حرکت در 

t1  ی زمان  ۀ فاصل  در   متحرک = ⸰ s    تا  t2 = 2s   در  که  باشد   ی مسافت  از  شتریب  متر  4  کند، یم  ی ط 

 است؟   ه یثان  بر   متر چند آن  ۀ یاول  سرعت  .کندیم  ی ط  سوم   ۀیثان

1) 8                                                   2  )6 

3) 4                                                   4  )2 
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 در  که را یمسافت گلوله  نیا اگر. شودیم  رها h ارتفاع از هی اول سرعت بدون لخ  طیشرا در  یاگلوله. 76

 است؟  متر  چند   h  است،  کرده  ی ط  آن  از  قبل   تا  که  باشد   یمسافت  برابر  3  کرده،  یط  حرکت  آخر  ۀیثان

 (g = 10m/s2) 

1) 20                                               2  )25 

3) 75                                               4  )80 
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 با  و   کند یم  عبور   ن یزم  یمتر   9  ارتفاع  از   v  سرعت  با   گلوله   نیا.  شودیم  رها   h  ارتفاع   از   ی اگلوله.  77

 سرعت
3

2
v  رسدی م  نی زم  به.  h  است؟   متر   چند  ( و شود  نظرصرف  هوا مقاومت  از  g = 10m/s2 ) 

1) 2/16                                              2  )18 

3) 4/32                                               4  )36 
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 ر یز  شکل   مطابق   ذرد، گیم  مبدأ   از   ⸰ = tۀ  لحظ  در   x  محور   ی رو   که   یمتحرک  زمان  -   شتاب   نمودار .  78

⸰v  اگر.  است = −10m/s   ،یزمان  ۀباز  در  مبدأ از  متحرک  ۀ فاصل  نیشتریب  باشد  t = ⸰  تا  s35  t = ، 

 است؟   متر  چند

1) 210 

2) 225 

3) 325 

4) 350 
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