
 

 

 

 

 در اين مدت 

سرعت . است 

 ؟

15 m حركت
ود اگر جهت 

ت به آب يكي 
در يك زمان 

-كشتي) ب. ها

ركت است در 

. كند خورد مي
 ر است؟

وازي با افق و 
» آخِ«، صداي 

كنيد گلوله به 

 

  ان
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عت متوسط آن

60 شت   

يه چقدر است؟

m/s، با سرعت 

ف چه خواهد بو

ها نسبتمة آن
ا دو اسكله را د

هاتعداد كشتي) 
در حرك Aرف 

بعد ، به آن برخ
ل به مانع چقدر

نگ خود را مو
ثانية بعد 85/3

فرض ك(ر است؟

ه حلي تهرا

سال تحصيلي 

اندازه سرع. كند

و در مسير برگش

ثاني 80در مدت

 با موتورسوار،
پاسخ بخش الف 

تند كه تندي هم
هاكشتي. پيمايد

)الف: وب است
به طر B كه از 

ب s2گيرد و   مي
برخورد اتومبيل

بازها تفن  از سر
. شودخارج مي

چقدر d فاصلة 

ستان عالمه

        

ك ثانيه طي مي

و 90 رفت

سط انتهاي آن د

جهتارد و هم
)ل رد شود؟ ب

هايي هستنكشتي
ت دو ساعت مي

مطلو. كنندف مي
ككشتي) د؟ ج اي

بيند و ترمز مي
رمز و سرعت ب

يكي. رار دارند
از تفنگ خ 132

330 m ،باشد

گر
 ت؟

  
  
  
  

 

دبيرسيك

 ي اول

2/0 در مدت

ند ، در مسير ر

سرعت متوس. ت

105 m طول دا
كاملار به طور

در خدمت ك 2
A ترا در مد

هر اسكله توقّف
رسدي ميد كشت

ي مقابل خود م
ت باشد، شتاب تر

d از يكديگر قر
m/s 2سرعت

m/sرعت صوت

اگ. ل مقابل است
انيه چقدر است

گروه فيزي

سري –! قاطي

درجه را 60س

كن ت و آمد مي

سانتيمتر است 20

mرسد كه ي مي

وار از كنار قطا

km 20 فاصلة

تا Bساعت و  
دقيقه در ه 20

طول راه به چند

كت است، مانعي
ر و شتاب ثابت

dرباز به فاصلة

گلوله با س. كند 
اگر سر. رسد ي

يم مطابق شكل
ثا 8ط آن در اين

 مباحث قر و ق

قوس m 2/1ع

بين دو شهر رفت
 قدر است؟

0ساعت ديواري

20 m به قطاري
شد تا موتور سو

  ف هم باشد؟

رودخانه اي به
ر مدت يك د

كنند و هركدام
كت است در ط

در حرك 20  
متر 26ل از مانع

 هموار، دو سر
ه و شليك مي

كننده مي  شليك

 در مسير مستقي
 سرعت متوسط

 

از همه دوم 

ايره اي به شعاع

ط اتومبيلي كه ب
ت و برگشت چق

يه شمار يك س

m/s با سرعت 

كشمدت طول مي
ر و قطار مخالف

بر روي ر Bو 
را Bتا  Aصلة 

كبار ترك ميك
در حرك Bرف 

 رسد؟شتي مي

ي كه با سرعت
، فاصله اتومبيل

 كامالً صاف و
گر هدف گرفته
ه گوشِ سرباز

  .) كند مي

زمان متحركي
باشد، 4 ك 

   

ه سوال پايه

ذره اي روي د
  است؟ 

سرعت متوسط
سط آن در رفت

طول عقربه ثاني

موتورسواري 
چه م) الف. كند

كت موتورسوار

و Aدو اسكلة 
هر كشتي فاص. ت
دقيقه يك 20ر

به طر Aكه از
ل راه به چند كش

راننده اتومبيلي
ظه ترمز در لح

در يك دشت
سمت سرباز ديگ
از تيرخورده به
ر افقي حركت م

نمودار شتاب ز
عت اوليه متحرك

ب 

نمونه

1(
چند

2(
متوس

3(

4(
كمي

حرك

5(
است
و هر
اي ك
طول

6(
اگر

7(
به س
سربا
طور

8(
سرع



 

 

 

 5/1 كثر به 

را سهمي فرض 

دقيقه اتومبيل  

  ان
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عتش را حداكث

مام منحني ها ر

10پس از . كند
 رسد؟ وار مي

ه حلي تهرا

سال تحصيلي 

تواند سر ور مي

تم. ت رسم كنيد

كن ه اي عبور مي
 به دوچرخه سو

ستان عالمه

        

اين آسانسو. ت

   است؟
راه با محاسبات

 .شده است

مبيل پارك شده
يه بعد اتومبيل

 

دبيرسيك

 ي اول

متر است 150
  

 طي كند چقدر
و دقيق همر) دي

  

X داده شد

 و از كنار اتوم
چند ثاني. كند مي

گروه فيزي

سري –! قاطي

ركت مي كند،
:باشد 25/0 

  ايستد؟ فتي مي
ام اين مسير را

عدد(ورت كمي

3t 4t

  حضور دارد؟

  ست؟

ر حركت است
وع به حركت مي

 مباحث قر و ق

سور در آن حر
 ترمز، هر دو 

بعد از چه مساف
آسانسور تما تا

ه شده را به صو

1 به صورت

در مبدا مكان ح 

  زند؟ مي ور

 V ا 14

در 36 ابت
رخه سوار شروع

 

از همه دوم 

كه يك آسانس
غاز حركت و
ز ترمز گرفتن ب

كشد ه طول مي
 نمودار خواسته

ت يك متحرك

)ها(دام لحظه 

دو) ها(م لحظه 

 در كدام لحظه

ري با سرعت ثا
به دنبال دوچر 

   

ه سوال پايه

طول مسيري ك
اگر شتاب آ.اند

آسانسور پس از
حداقل زماني كه
در هر قسمت

 .د

معادله حركت

متحرك در كد

متحرك در كدا

رعت متحرك

دوچرخه سوار
1 تاب ثابت

ب 

نمونه

9(
برسا
)الف
ح) ب

10(
كنيد

  

  

  

  

11(

)الف

مت) ب

سر) ج

12(
با شت

  



            

 

 

 

از حركت  2 
لكوموتيو ران 

 m/s2 4 اب 
ومبيل با شتاب 

بيند؟  مي  خود

از كنار آن  1
تعيين . كند  مي

  ان
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 و با شتاب 
شود، ل توقف مي

، اتومبيل با شتا
بيند، اتو خود مي

ل را در كنار

m/s 0ت ثابت 

ميون را تعقيب
  .د

ه حلي تهرا

سال تحصيلي 

شود آن جدا مي
روض كامال مت

،بيند اكني را مي
ل را در كنار خ
وتيوران اتومبيل

ميوني با سرعت
و كام كت كرده

مودار حل كنيد

ستان عالمه

        

واگن قطار از آ
ي كه واگن مفر

 ت؟

ران، اتومبيل سا
موتيوران اتومبيل
جدداً  لوكومو

ك لحظه، كام
شروع به حرك
 از طريق رسم نم

 

دبيرسيك

 ي اول

چتر بسته
با سرعت
كند و پس
) شده است

زمان و  -

رسم كنيد
 بخش از

لحظه آخرين و
در زماني. افزايد 

  در است؟

طار چقدر است

 كه لوكوموتيور
ه دوباره لوكوم

ز چند ثانيه مج

در يك. ف است
m/s2 0/5ب

مسئله را. رسد

گروه فيزي

سري –! قاطي

مدتي با چ. رد
و چند ثانيه ب
كن ود را باز مي

ترِ باز شدبه چ
-نمودار مكان

 . كنيد

طابق يكديگر ر
بوط به كدام

در يك . ست
سرعت قطار مي

 جدا شده چقد

ل قطا توقف كام

هنگامي. كند ي
يه بعد از آن كه

پس از) الف 
  ر است؟

يم و افقي متوقّف
ك اتومبيل با شتاب

ر  به كاميون مي

 مباحث قر و ق

پر ما پايين مي
رسد و حدي مي

سپس چتر خو
كه مربوط ب( 

ن. رسد زمين مي
ك ور كيفي رسم

 و پايين را مطا
ويسيد كه مرب

 حال حركت ا
به س 2 طار،
 .كند  مي

ه قطار از واگن

دا شدن واگن تا

حركت مي  10
ثاني 5كند و   مي

. هد تا بايستد
ّ اين زمان چقد

اي مستقي ر جاده
ر كاميون، يك
مسافتي اتومبيل

 

از همه دوم 

ز يك هواپيم
 به سرعت ح

س. دهد دامه مي
ت حد جديد
ن سرعت به ز
چترباز را به طو

و نمودار باال
ت نمودار بنو

در 72 ت 
واگن از قط شدن
ترمز 4 تاب 

طار ايستاد فاصله

فاق از لحظه جد

m/sت ثابت 

روع به حركت
كاه ت خود مي

ط اتومبيل دركلّ

سواري در كنار
انيه بعد از عبور
دت و طي چه م

   

ه سوال پايه

چتر بازي از
كند تا وط مي

ي به سقوط اد
مدتي به سرعت
رسد و با همان

زمان چت -عت

هاي زماني د ه
روي هر قسمت

  .كت است

قطاري با سرعت
اين جدا ش. يستد

جه شده و با شتا

هنگامي كه قط

زمان كل اين اتفا

قطاري با سرعت
همان جهت شر

5 m از سرعت
سرعت متوسط

يك اتومبيل س
ثا 30. كند ر مي

د پس از چه مد

ب 

نمونه

13(
سقو

حدي
از م
ر مي

سرع

فاصله
و ر
حرك

  

  
  

14(
اي مي

متوج

)الف

ز) ب

15(
در ه

m/s2

)ب

16(
عبور
كنيد



 

 

 

 

س از پيمودن 
كنيد كه زمان 
ب است تعيين 

چقدر طول ) ف
 د؟

 در ثانيه آخر 

به  22وليه 
 در است؟

اگر در . است 
ه پايين چقدر 

 45 سرعت 

ب گرانش قرار 
رعت برخورد 

به  Vo اولية 
ها خورد گلوله

  ان
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km  80 باشد، پس
فرض ك.  درآيد

ي باشد؛ مطلوب

الف. ترمز كند 
پيمايد افتي را مي

چهارم مسير را

خره با سرعت ا
سنگ اول چقد

مت هوا ناچيز
هاي مسير رو به

لوله ديگري با س
 ند متر است؟

 و تحت شتاب
 به زمين، و سر

رعتري را با س
رعت گلولة برخ

ه حلي تهرا

سال تحصيلي 

m/hه سرعتش

ونبه حال سك
و سرعت مساوي

 mi/h.s 1/0
تومبيل چه مسا

ن گلوله سه چ

ي از باالي صخ
ت زمان سقوط س

كند و مقاوم مي
به تشك تا انته

ز سطح زمين گل
چن hبور كنند،

ختش تمام شده
لحظه برگشت

اع، گلولة ديگر
سر) ب.  بيابيد

ستان عالمه

        

 در صورتي كه
m 24 تواند ب مي

ن، براي هر دو

كنندة اب كند
در اين مدت، ات

اگر اين. كند  مي

د، سنگ ديگري
ع صخره و مدت

ر سقوط آزاد م
بعد از رسيدن ب

ر همان لحظه از
از مقابل هم عبو

 اين لحظه سوخ
حظه پرتاب تا ل

  رده است؟

، از همان ارتفاع
را Vo) الف: د

 

دبيرسيك

 ي اول

با ترمز خوب
mس از پيمودن

د از ترمز كرد

تواند با شتا  مي
)شود؟ ب وقف

ح زمين سقوط

بعد s 4/1. شود
ارتفاع. رسند مي

متر 2 ضخامت
 شتاب شخص ب

در. شود رها مي
ه هر دو گلوله ا

در. درو باال مي
سپري شده از لح

. 

  .ن بنويسيد

تي را سقوط كر

ثانية بعد 2. نيم
 به زمين برسند

  .رسم كنيد

گروه فيزي

سري –! قاطي

 يك اتومبيل
km 48 باشد، پس

صفر و شتاب بعد
  .بيل

ك جادة خشك
حركت است متو

شود و تا سطح ي

ش رياچه رها مي
ك لحظه به آب م

ك تشك هوا به
ر برسد ، اندازه

 سرعت اوليه ر
ثانيه 3ر پس از

به طور قائم ب 
ود، كل زمان س

شوند ي رها مي

ي تابعي از زمان

گ اول چه مسافت

كني را رها مي
دو گلوله با هم
ن دو گلوله را ر

 مباحث قر و ق

 آمده است كه
m/hه سرعتش

 ميانِ شتاب صف
شتاب ترمز اتومب

 خوب، در يك
mi/h55 در حر

ختماني رها مي
 د متر است؟

 باالي يك در
 سنگ در يك

زمين، روي يك
متر 5/0ك به

گلوله اي بدون
اگر. شود اب مي

g45/1ا شتاب
رو شك باال مي

از لبه صخره اي 

سنگ به صورتي

متر است، سنگ

اح زمين، گلوله
اگر د. كنيمب مي

ر سرعت ـ زمان

 

از همه دوم 

نمايي رانندگي
 در صورتي كه
ي فاصلة زمانيِ

شت) راننده و ب 

هاي ا الستيك
h كه با سرعت 

زي از باالي سا
ع ساختمان چند

ي صخره اي در
هر دو. شود  مي

متري ز 17فاع 
ل ضخامت تشك

گ  h به ارتفاع 
 سمت باال پرتا

ثانيه با 38دت 
رتفاعي كه موش

 .سبه كنيد

s 2صله زماني 

 فاصله بين دو س

م 48دو سنگ 

متري باالي سطح
ستاي قائم پرتاب

نمودار) ج. كنيد

   

ه سوال پايه

در كتاب راهن
؛  وm 56فت

نش راننده، يعني
 زمان واكنش)

يك اتومبيل با
كشد تا اتومبيلي

يك گلوله فلز
وده باشد، ارتفاع

سنگي از باالي
ت پايين پرتاب

شخصي از ارتف
برخورد، حداقل

 ت؟

از باالي برجي
راستاي عمود به

موشكي در مد
حداكثر ار. گيرد

به زمين را محاس

دو سنگ با فاص

اي براي رابطه

وقتي فاصله بين د

م 80از ارتفاع 
ف پايين در راست
مين را حساب ك

ب 

نمونه

17(
مساف
واكن
)الف

18(
ك مي

19(
پيمو

20(
سمت

21(
اين ب
است

22(
در ر

23(
گ مي

آن به

24(

)الف

و) ب

25(
طرف
با زم


