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متر  ۲00 کند. سپسدر مسیر حرکت آب طی میثانیه    ۵0 متر را در مدت 300 قایقی مسیری مستقیم به طول •

قایق چند برابر گردد. تندی متوسط این  در خالف جهت جریان آب باز می ثانیه  ۵0 از این مسیر را در مدت

 اندازۀ سرعت متوسط آن است؟

ثانیه زودتر از نفر دوم  4 طرف مشرق هستند. نفر اوّلدو دونده در یک مسیر مستقیم در حال دویدن به •

ثانیه بعد از حرکتش به نفر اوّل   ۲0 دود. اگر نفر دوممتر بر ثانیه می ۵ دویدن را آغاز کرده است و با سرعت

 ند متر بر ثانیه است؟برسد، سرعت نفر دوم چ

𝑘𝑚 متحرکی در مسیری مستقیم با تندی ثابت •

ℎ
در حال حرکت است. فرض کنید بعد از طی  ۷۲ 

گردد. اگر بزرگی سرعت ، تغییر جهت داده و مقداری از مسیر را با همان تندی قبل برمیkm  ۲/1 مسافت

𝑚  متوسط این متحرک در کل حرکت

𝑠
 متحرک برگشته است تقریباً چند متر است؟باشد، طول مسیری که    ۸  

آموزی برای رفتن به مدرسه هر روز مسیر زیر را در دانش •

کند. اندازۀ سرعت متوسط و دقیقه طی می ۷ مدت

تندی متوسط حرکت او به ترتیب از راست به چپ 

 برحسب متر بر ثانیه کدام است؟

 

 

 



 

در یک مسیر مستقیم در خالف جهت به سمت هم حرکت    B و   A اتومبیل های •

 متر است اگر سرعت آنها به ترتیب ۵0 می کنند و در لحظه ای فاصله بین آنها
𝑘𝑚

ℎ
𝑘𝑚 و۷۲ 

ℎ
از چند ثانیه، باشد و با همان سرعت و در همان جهت به حرکت خود ادامه دهند، پس  3۶ 

  متر می رسد؟ ۵۵0 فاصله بین آنها به

ۀ کند و در لحظها شروع به حرکت می x در جهت منفی محور m۵ = +1xن از مکا 1t تحرکی در لحظۀم •

۲t در مکان m10-  =۲x  1 شود. اگر در بازۀ زمانیمتوقف میt  ۲ تاt  شده توسط مسافت طی

جایی آن باشد، حداکثر فاصلۀ متحرک از نقطۀ شروع حرکت چند متر است؟ برابر بزرگی جابه 4/۲،متحرک

 بار تغییر کرده است.(یک)جهت حرکت متحرک تنها 

روی  cm ۲0 ای به شعاعای دایرهمطابق شکل زیر، حلقه •

جایی مرکز حلقه هنگامی که سطحی افقی قرار دارد. اگر جابه

باشد،  cm ۲10 غلتد برابر بابر روی سطح افقی می 

از حالت مشخص شده روی دایره، چند  A جایی نقطۀجابه

 (π= 3) متر خواهد بود؟سانتی

بدون تغییر جهت  V۲ و بقیۀ مسیر را با سرعت ثابت V مسیر مستقیمی را با سرعت ثابت 4/1 ایدونده •

 است؟  V دویده است. اندازۀ سرعت متوسط او در کل مسیر حرکت چند برابر

را انجام دهد. کمترین مقدار سرعت  m 10 و  m  ۵ و m ۷ هایجایی، جابه s 1۲  ای در مدت زمانذره •

𝑚 متحرک در طول مسیر حرکت چندمتوسط 

𝑠
 تواند باشد؟می  

𝑚ثابت  تندی  خودرویی با •

𝑠
ت کند. بعد از گذشحرکت می m 40ای به قطرروی محیط دایره  3 

 (π= 3) دقیقه اندازۀ سرعت متوسط خودرو چند متر بر ثانیه است؟ ۵/1


