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 جايي مسافت و جابه

  .نامند كل مسير طي شده بين شروع تا پايان حركت را مسافت پيموده شده مي
ي بـردار   انـدازه . شود جايي ناميده مي به كند، بردار جا داري كه مبدأ حركت را به مقصد وصل مي خط جهت پاره
  .ناميم جايي مي جايي را به اختصار جابه جابه

تـوانيم   شوند، ولـي مـي   گيري مي اندازه) m(ر دو از جنس طول هستند و بر حسب متر جايي ه به مسافت و جا
و ) cm(متـر   ، سانتي)km(كيلومتر : تر طول نيز بيان كنيم؛ نظير تر يا كوچك ها را بر حسب واحدهاي بزرگ آن

  ).mm(متر  ميلي
m cm

m mm


 

1 100
1 km     تر                        واحدهاي كوچك: 1000 m1   تر واحد بزرگ: 1000

  
  
  
 

  
  

اگر متحرّكي در امتداد خط راست حركت كرده و جهت حركت خود را نيز تغيير ندهد، مسـافت پيمـوده شـده و    
  . جايي آن با هم برابر خواهند بود جابه

  

  تندي متوسط
گاليلـه دانشـمند   . كردنـد  وصـيف مـي  ت» تنـد «و » كنـد «مردم تا پيش از گاليله، حركت اجسام را به صورت 

ي چگونگي حركت اجسام به كمك آزمـايش   سال پيش به بررسي و مطالعه 500سرشناس ايتاليايي نزديك به 
 :شود يكي از كارهاي مهم وي، معرفي تندي متوسط يك متحرّك بود كه به صورت زير تعريف مي. پرداخت

  

تندي متوسط  
  

گيري شوند، در ايـن صـورت يكـاي     اندازه) s(و زمان بر حسب ثانيه ) m(مسافت طي شده بر حسب متر  اگر
m(تندي متوسط متر بر ثانيه

s
  .خواهد شد) 

  
 
 
  
  

km(كيلومتر بر ساعت *  

h
ي موتوري به كـار   قليهيكي ديگر از يكاهاي تندي است كه معموالً براي وسايل ن) 

kmاسـت، يكاهـاي   s3600و هر ساعت برابـر   m1000با توجه به اين كه هر كيلومتر برابر . رود مي

h
mو  

s
بـه   

  .شوند ديگر تبديل مي صورت زير به يك
  

  
  سرعت متوسط

  :دشو در علوم سرعت متوسط به صورت زير تعريف مي

سرعت متوسط  

 مسافت پيموده شده

 مدت زمان صرف شده

  جايي به جا
 مدت زمان صرف شده

 ؟حركت چيست
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m(باشند، يكاي سرعت متوسط، متر بـر ثانيـه   ) s(و زمان بر حسب ثانيه ) m(جايي بر حسب متر  به اگر جا

s
 (

  .خواهد بود
  
  
  
  

  .تر يا مساوي با تندي متوسط آن متحرك است سرعت متوسط يك متحرّك همواره كوچك
  

  اي ي لحظهتند
البتّه معموالً براي سادگي در گفتار و نوشـتار،  . شود اي گفته مي به تندي يك متحرّك در هر لحظه، تندي لحظه

تواند تندي حركت خـود را   هر متحرّكي مي. نويسيم كنيم يا مي بيان مي» تندي«را به صورت » اي تندي لحظه«
  .تر يا زيادتر كند كم

  
  
  
  

توانيم بگوييم كه تندي خودرو در آن لحظه  كنيم، مي خودروي در حال حركت نگاه مي وقتي به تندي سنج يك*  
  . چقدر است

كند، در طول مسير تغييري نكند، تندي متوسـط و   اگر تندي متحرّكي كه در امتداد مسيري مستقيم حركت مي*  
يكنواخت روي مسير مسـتقيم   گوييم متحرّك به طور در اين صورت مي. اي آن متحرّك با هم برابرند تندي لحظه

تغييـر جهـت حركـت را از    . نامنـد  اين نوع حركت را، حركت يكنواخت روي خط راسـت مـي  . حركت كرده است
 .سازد ختي خارج ميايكنو

  

  اي سرعت لحظه
ديگر و بـا يـك معنـا     به جاي يك» اي سرعت لحظه«و » اي تندي لحظه«هاي  در زندگي روزمره، معموالً از واژه

دانيم متحرك مـا   با داشتن تندي، نمي. ديگر تفاوت دارند اما در علوم اين دو واژه كمي با يك. شود ياستفاده م
دهد، يـك   ي حركت متحرّك به ما مي ي نحوه اما سرعت، دو نوع اطالع درباره. در چه جهتي حركت كرده است

  .تندي متحرّك و ديگري جهت حركت آن
  

  شتاب متوسط
  .گوييم حركتش داراي شتاب است سرعت خود را تغيير دهد، مياگر متحركي در طول مسير، 

هاي حركت اسـت و در علـوم بـه صـورت زيـر تعريـف        شتاب نيز مانند تندي و سرعت، يكي ديگر از ويژگي
  :شود مي

شتاب متوسط  

m(يكاي شتاب از تقسيم يكاي سرعت، يعني متر بر ثانيه 

s
آيد كه  به دست مي) s(بر يكاي زمان، يعني ثانيه ) 

m(متر بر مربع ثانيه 

s2 (است.  

 تغيير سرعت

 مدت زمان تغيير سرعت
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 حركت در همه جا و همه چيز
 

  
 )1شكل  مكمل(  هاي زير درست است؟ يك از گزينه كدام -1

  . ندهاي يك جسم جامد ساكن، همواره در محل خود در حال چرخش هست اتم) 1
  . چرخد روز يك بار به دور خود مي ي زمين عالوه بر حركت انتقالي به دور خورشيد، در هر شبانه كره) 2
  . ي معيني از هسته ساكن بوده و در محل خود در حال نوسان هستند هاي هر اتم، همواره در فاصله الكترون) 3
  .ز مدت زمان يك دور حركت انتقالي آن به دور خورشيد استتر ا مدت زمان يك بار حركت چرخشي زمين به دور خودش، بزرگ) 4

  

 جايي مسافت و جابه
 

  

 )39ي  مكمل فعاليت و فكر كنيد صفحه(  ............  ي معين،  جايي يك جسم بين دو نقطه ي بردار جابه اندازه -2

  .برخالف مسافت پيموده شده، از جنس طول است) 1
  .به مسير حركت جسم بستگي دارد) 2
  .تر يا مساوي مسافت پيموده شده است همواره بزرگ) 3
  .ي بين آن دو نقطه است ترين فاصله كوتاه) 4

   جايي آن يكسان است؟ ي بردار جابه هاي زير، مسافت پيموده شده توسط متحرك با اندازه يك از حركت در كدام - 3

 )39ي  مكمل فكر كنيد صفحه(  

  . گردد ي پرتاب باز مي طرف باال پرتاب شده و مجدداً به نقطهاي از سطح زمين در راستاي قائم به  گلوله) 1
  . نشيند ساعت پرواز در فرودگاه مقصد به زمين مي 2يك هواپيماي مسافربري از فرودگاه مبدأ شروع به حركت كرده و پس از) 2
  .گردد ي شروع بر مي ه و سپس به نقطهشناگري در مسير مستقيمي درون استخر تا انتهاي مسير شنا كرد) 3
  . شود در آن فرو رفته و متوقف مي  اي از باالي يك برج بلند رها شده و پس از برخورد به زمين، كمي گلوله) 4

 Bي و پس از رسيدن به نقطهشروع به حركت كرده  xبه سمت مثبت محور Aي مطابق شكل زير، جسمي از نقطه -4
چنـد برابـر    Cتـا  Aجايي ايـن جسـم از   ي بردار جابه اندازه. شود متوقف مي Cي تغيير جهت داده و نهايتاً در نقطه
 )39  ي هو فعاليت صفح 3،  2هاي  مكمل شكل(  ر اين حركت است؟مسافت پيموده شده توسط آن د

1 (1  2 (1
2    

3 (1
3  4 (1

4  

 حركت چيست؟
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متر بـه   500متر به سمت غرب، سپس 800آموزي براي رفتن از خانه به مدرسه، با شروع حركت از خانه ابتدا دانش -5
ي بـردار   انـدازه . كنـد  متر به سمت جنوب حركت مي 250متر به سمت شرق و در پايان 200سمت شمال، در ادامه

  )39ي  و فعاليت صفحه 3مكمل شكل (  د متر است؟آموز در كل حركت چن جايي اين دانش جابه
1 (650  2 (1000  3 (1250  4 (1750  

جايي  جابه. پيمايد مي (G)تا مدرسه (A)دهد كه براي رفتن از خانه آموزي را نشان مي مسير حركت دانش زيرشكل  - 6
ابعـاد هـر   (آموز از خانه تا مدرسه به ترتيب از راست به چپ چند كيلومتر است؟  و مسافت پيموده شده توسط دانش

mي شطرنجي هاي صفحه يك از مربع m100  )39  ي هت صفحو فعالي 3،  2هاي  مكمل شكل(  .)باشد مي 100

1 (,1900 1500  
2 (/ , /1 9 1 5  
3 (,2100 2100  
4 (/ , /2 1 2 1  
  
  
  
  

ه حركـت  شروع ب Aي اگر اين متحرك از نقطه. در حال حركت است زيراالضالع شكل  متحركي روي محيط متوازي - 7
متوقـف شـود، مسـافت پيمـوده شـده و       Cحركت كـرده و در  Cبه سمت Bبرود و سپس از Bي كرده و به نقطه

به ترتيب از راست به چپ چند متر است؟  Cي تا نقطه Aي جايي اين متحرك در حركت از نقطه ي بردار جابه اندازه
( / )2 1   )93آذر  7 -با تغيير آزمون كانون(  4

1 (,5 12    
2 (,5 6  
3 (/ ,4 2 12    
  . توان محاسبه كرد هاي روي شكل، نمي ا توجه به اندازهب) 4

ي بـردار   انـدازه . رود مـي  Bي بـه نقطـه   Aي مطابق شكل زير، متحركي بر روي مسيري به شكل ربع دايره از نقطه -8
   است؟ Bتا Aچند برابر مسافت پيموده شده توسط متحرك از Bتا Aجايي اين متحرك از جابه

 )39  ي هو فعاليت صفح 3،  2هاي  مكمل شكل(

1 (
4  2 (


2 2  

3 (
2 2

  4 (

4  

متـر بـه    t1،80ي ي شروع حركـت تـا لحظـه    روي از لحظه شخصي در يك مسير پياده - 9
اين شخص براي رسـيدن بـه   . متر به سمت شرق حركت كرده است 60سمت شمال و

متـر ديگـر بـه سـمت شـرق       20متر ديگر به سمت شمال و 70بايست سير ميپايان م
جايي اين شـخص در كـل مسـير حركـت چنـد برابـر        ي بردار جابه اندازه. حركت نمايد

 است؟ t1ي ي شروع حركت تا لحظه جايي اين شخص از لحظه ي بردار جابه اندازه

  )39ي  و فعاليت صفحه 3مكمل شكل (   

1 (/1 4  2 (/1 7  3 (14
9   4 (17

14  
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ي  جـايي نـوك عقربـه    ي بردار جابه متر باشد، اندازه سانتي 12شمار يك ساعت ديواري برابر با ي ثانيه اگر طول عقربه - 10
 )91آبان  26 -آزمون كانون با تغيير(  متر است؟ ثانيه، چند سانتي 70شمار در مدت زمان ثانيه

1 (28  2 (12 2  3 (4  4 (12  
اگر . باشد آموزي مطابق شكل مقابل مي ي دانش مسير خانه تا مدرسه - 11

 500آموز از خانه تا مدرسه برابر با جايي اين دانش ي بردار جابه اندازه
متر باشد، مسافت پيموده شده توسط او از خانه تا مدرسه چنـد متـر   

 )39  ي و فعاليت صفحه 3،  2هاي  مكمل شكل(                  است؟

1 (1200  2 (200  
3 (1100  4 (300  

  

زمان نموداري است كـه مكـان    -در فيزيك، نمودار مكان -12
) محـور افقـي  (ي معين  لحظهدر هر ) محور قائم(جسم را 

. شـود  كند و براي توصيف حركت استفاده مي مشخص مي
زمـان متحركـي كـه بـر روي مسـيري       -اگر نمودار مكان

ي  كند، مطابق شكل مقابل باشد، اندازه مستقيم حركت مي
ثانيه چند  6تا 2ي زماني جايي متحرك در بازه بردار جابه
 )39ي  و فعاليت صفحه 3مكمل شكل (       متر است؟

    1) 2  صفر) 1
3 (/1 5  4 (/3 5  

  

زمان در سؤال فوق، اگـر   -با توجه به تعريف نمودار مكان -13
ي مسـير  زمان متحركـي در حركـت بـر رو    -نمودار مكان

مستقيم مطابق شكل مقابل باشد، مسافت پيمـوده شـده   
 ي اول حركتش چند متر است؟ ثانيه 9توسط متحرك در

  )91آذر -آزمون كانون(  
  20) 2  صفر) 1
3 (30  4 (50  

زمان، شكل مقابل نمودار  -به تعريف نمودار مكانبا توجه  - 14
زمان متحركـي را كـه بـر روي مسـيري مسـتقيم       -مكان

بـا توجـه بـه نمـودار، در     . دهـد  كند، نشان مي حركت مي
ثانيه، مسـافت پيمـوده شـده توسـط      5تا 0ي زماني بازه

 جايي متحرك است؟ ي بردار جابه زهمتحرك چند برابر اندا

  )39ي  هو فعاليت صفح 3،  2هاي  مكمل شكل(       
1 (1  2 (2  
3 (4  4 (8  
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 اي تندي متوسط و تندي لحظه

 

  
را معرفـي  . . . دانشمند سرشناس ايتاليايي براي توصيف حركت يك متحرك، كميـت  . . . سال قبل،  500در حدود - 15

  )40ي  مشابه پاراگراف اول صفحه(    )به ترتيب از راست به چپ. (كرد
  اي تندي لحظه -نيوتون) 2    تندي متوسط -گاليله) 1
  اي تندي لحظه -گاليله) 4    تندي متوسط -نيوتون) 3

  )5و  4هاي  و شكل 40ي   مشابه پاراگراف اول و خود را بيازماييد صفحه(  هاي زير درست است؟  يك از گزينه امكد -16
  . توصيف كنند» تند«و » كند«پس از معرفي كميت تندي متوسط توسط گاليله، مردم توانستند حركت اجسام را به صورت ) 1
  . شود ز يكاي كيلومتر بر ساعت استفاده ميي موتوري معموالً ا براي بيان تندي وسايل نقليه) 2
  .حركت و ساكن است سنج يك خودرو ثابت باشد، آن خودرو الزاماً بي ي تندي اگر عقربه) 3
گـوييم حركـت آن بـر روي خـط      اي و تندي متوسط خودرويي با هم برابر شوند، مي ي معين تندي لحظه اگر در يك لحظه) 4

  . راست يكنواخت است

46/متر با مانع مردان، 400دويركورد جهاني  -17 ي آمريكايي است كه در سال  ثانيه و در اختيار كوين يانگ دونده 78
 تندي متوسط اين قهرمان جهاني تقريباً چند متر بر ثانيه است؟. ميالدي به نام خود ثبت كرده است 1992

  )40ي  يازماييد صفحهو خود را ب 1مشابه مثال (  
1 (/8 85  2 (/8 55  3 (/9 26  4 (/10 44  

:آموزي براي پيمودن مسير خانه تا مدرسه با پـاي پيـاده، در سـاعت    دانش - 18 7 و در صـبح از خانـه خـارج شـده      15
:ساعت 7 هايش در مسير متوجـه شـود كـه از     آموز با شمردن تعداد قدم اگر اين دانش. رسد صبح به مدرسه مي 28

طـول هـر قـدم ايـن     (قدم برداشته، تندي متوسط او در اين مسير چند متـر بـر ثانيـه اسـت؟      2600خانه تا مدرسه

 )40ي  و فعاليت صفحه 1مكمل مثال (    .)متر در نظر بگيريد سانتي 45آموز را دانش

1(  200  2 (90  3 (10
3  4 (3

2  

را كـه در   (B)تا فرودگـاه  (A)يك تاكسي مسير منزل يك مسافر - 19
دقيقـه طـي    2شكل مقابل نشان داده شده اسـت، در مـدت زمـان   

تندي متوسط تاكسي در اين مسير چند كيلومتر بر ساعت . كند مي
mي شطرنجي  هاي صفحه ابعاد هر يك از مربع(است؟  m150 150 

 .)باشد مي

  )40ي  مكمل خود را بيازماييد صفحه(        
1  (/12 5  2 (20  
3 (45  4 (72  
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يك خانواده قصد دارند كه با خودروي شخصي خود بـراي تعطـيالت از    - 20
كيلـومتري   150براي اين منظور، ابتدا مسـافت . فهان بروندتهران به اص

اگـر بـه دليـل    . كننـد  دقيقه طـي مـي   90تهران تا قم را در مدت زمان
ي مسير، تندي متوسط خودرو در مسـير قـم بـه     ازدحام جاده در ادامه

تر از تندي متوسط خـودرو در مسـير    لومتر بر ساعت كمكي 20اصفهان
تهران به قم باشد، مدت زمان حركت خودرو از قـم بـه اصـفهان چنـد     

  )40ي  و خود را بيازماييد صفحه 1مكمل مثال (  ساعت است؟
  

1 (8
3  2 (/3 2  3 (4  4( /4 7  

مـدت  . كنـد  متر بر ثانيه طي مي 5با تندي متوسط Bي تا نقطه Aي متحركي مسيري مطابق شكل زير را از نقطه -21
)زمان حركت اين متحرك چند ثانيه بوده است؟  )    )40ي  و خود را بيازماييد صفحه 1مكمل مثال (  3

1 (10  
2 (12  
3 (16  
4 (18  

0/نور، يك مسافت معين را در مدت زمان -22 صوت همين مسافت را در چه مدت زماني بر حسـب  . يدپيما ثانيه مي 48
متـر بـر ثانيـه     320متر بر ثانيه و 300000000تندي متوسط نور و صوت به ترتيب برابر با(ساعت طي خواهد كرد؟ 

  )40ي  مكمل خود را بيازماييد صفحه(    .)است
1 (5  2 (/12 5  3 (25  4 (125  

كيلـومتري   3شـهري مسـافت   مطابق شكل مقابل، يك قطار درون - 23
كيلـومتر بـر    90ايستگاه اول تا ايستگاه سوم را بـا تنـدي متوسـط   

متـري بـين ايسـتگاه     1200اگر اين قطار مسافت. پيمايد اعت ميس
كيلومتر بـر سـاعت طـي     60اول و ايستگاه دوم را با تندي متوسط

كرده باشد، تنـدي متوسـط قطـار در حـد فاصـل ايسـتگاه دوم تـا        
   ايستگاه سوم چند كيلومتر بر ساعت بوده است؟

  )40ي  و خود را بيازماييد صفحه 1مكمل مثال (
1 (150  2 (135   3 (120  4 (108  

اگر همين اتومبيل همـان  . پيمايد ساعت مي كيلومتر بر 80اتومبيلي مسافت بين اروميه تا تهران را با تندي متوسط - 24
1/كيلومتر بر ساعت طي كند، نسبت به مسير رفت 95مسير را در برگشت با تندي متوسط ساعت زودتر به مقصد  5

  )40ي  د را بيازماييد صفحهو خو 1مكمل مثال (  مسافت بين اروميه تا تهران چند كيلومتر است؟. خواهد رسيد
1( 640  2 (760  
3 (/902   .اطالعات مسأله كافي نيست) 4  5
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كيلومتر بر ساعت  40يك قطار مسافربري كه همواره با تندي ثابت. كيلومتر است 240مسافت ريلي تهران تا ساري -25
در  tشود به مدت راهي توقف ندارد، به دليل ريزش كوه بر روي ريل مجبور مي  هاي بين كند و در ايستگاه حركت مي

اگر تنـدي  . دهد تا به مقصد برسد ي مسير توقف كند تا مشكل ريزش برطرف شود، سپس به مسيرش ادامه مي ميانه
 چند ساعت است؟ tكيلومتر بر ساعت باشد، 30متوسط اين قطار از تهران تا ساري

  )40ي  و خود را بيازماييد صفحه 1مكمل مثال (  

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

2  

كيلومتر بر ساعت و  60را با تندي متوسط Bو Aي متحركي مسافت بين دو نقطه -26
تندي . پيمايد كيلومتر بر ساعت مي 90 همين مسير را در بازگشت با تندي متوسط

 متوسط اين متحرك در اين رفت و برگشت چند كيلومتر بر ساعت است؟

  )40ي  و خود را بيازماييد صفحه 1مكمل مثال (                  
  72) 2  صفر) 1
  . در سؤال داده شود Bو Aبايد مسافت بين نقاط) 4  75) 3

مسافت . متر بر ثانيه در حال دويدن است 5متر با تندي ثابت 40اي شكل به شعاع اي دور يك پيست دو دايره دونده -27
)جايي او در همين مدت است؟  ثانيه چند برابر جابه 56پيموده شده توسط اين دونده در مدت زمان )  3 

  )1و مثال  3، 2هاي  مكمل شكل(  
1 (4  2 (5  3 (6  4 (7  

  

 اي رعت متوسط و سرعت لحظهس

  

  )6و  4هاي  مشابه شكل(  هاي زير درست است؟ يك از گزينه كدام -28
  . كند گيري مي اي آن را اندازه سنج يك خودرو، سرعت لحظه تندي) 1
  . اي يك متحرك، به دانستن جهت حركت آن نيازي نداريم در بيان سرعت لحظه) 2
  . كنند ها استفاده مي اي براي هدايت كشتي ظهآلود از تندي لح دريانوردان در هواي مه) 3
  . دهد تري در اختيار ما قرار مي اي اطالعات بيش اي نسبت به تندي لحظه سرعت لحظه) 4

در . اي كه در امتداد مسيري مستقيم از شرق به غرب در حـال حركـت اسـت    مطابق شكل زير، يك اتومبيل مسابقه - 29
. . . جـايي   ي سرعت متوسط اين اتومبيل در اين جابـه  اندازه. شود جا مي متر جابه 210ي انيه به اندازهث 6مدت زمان

  )به ترتيب از راست به چپ. (است. . . كيلومتر بر ساعت و جهت آن به طرف 

  )2و مثال 42ي  مشابه آزمايش كنيد صفحه(  
  غرب -35) 1
  شرق -126) 2
  شرق -35) 3
  غرب -126) 4

tي ها در حال حركت است، در لحظهxمتحركي كه روي محور -30 s1 xدر مكان 2 m1 tي ر لحظـه و د 10 s2 5 
xدر مكان m2    چند متر بر ثانيه است؟ t2و t1ي ي سرعت متوسط اين متحرك بين دو لحظه اندازه. قرار دارد 40

  )72و سراسري تجربي  71مشابه سراسري تجربي (  
1 (5  2 (6  3 (8  4 (10   
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هـاي مختلـف    شكل زير اتومبيلي را كه بدون تغيي جهت بر روي يك مسير مستقيم در حال حركت است، در لحظه -31
 تر از بقيه است؟ هاي زماني زير بزرگ يك از بازه در كدام ي سرعت متوسط اين اتومبيل اندازه. دهد نشان مي

 )2مكمل مثال (  

  
  

1( t تاt1  2 (t1 تاt3  3 (t تاt2  4 (t2 تاt3  
متر بـر ثانيـه    6متري شرق به غرب مسابقه را با سرعت متوسط 150ي شنا، شناگري مسير مستقيم در يك مسابقه - 32

گردد تا  متر بر ثانيه باز مي 4همان مسير را با سرعت متوسط كند و پس از رسيدن به انتهاي مسير، بالفاصله شنا مي
  )2مكمل مثال (سرعت متوسط اين شناگر در كل مسير رفت و برگشت چند متر بر ثانيه است؟. ي شروع برسد به نقطه

2/) 2  صفر) 1 4  3 (/4 8  4 (5  
را  Bو Aي بين دو شهر كوهستاني يك خودرو فاصله - 33

از طريق مسير نشـان داده شـده در شـكل مقابـل و در     
در ايـن حركـت،   . كنـد  دقيقه طي مـي  150مدت زمان

. . كيلومتر بر ساعت . . . خودرو ي سرعت متوسط  اندازه
 )به ترتيب از راست به چپ. (از تندي متوسط آن است. 
  )44ي  مكمل خود را بيازماييد صفحه(                       

  
  تر كم -68 )4  تر كم -32) 3  تر بيش -68) 2  تر بيش -32) 1

و در جهت ساعتگرد دور يك مسـير مربعـي بـه     Aي اي از نقطه مطابق شكل مقابل، دونده -34
 140اگر اين دونده از آغاز تا پايان حـركتش مسـافت  . كند متر شروع به دويدن مي 80ضلع

ي سرعت متوسط او در ايـن حركـت    متر بر ثانيه طي كند، اندازه 7متر را با تندي متوسط
  )3مكمل مثال (  چند متر بر ثانيه است؟

1 (5  2 (7  3 (8  4 (10  
ي نخسـت   ثانيـه  20متحركي كه بدون تغيير جهت در يك مسير مستقيم شمال به جنوب در حـال حركـت اسـت،    -35

كيلومتر بر ساعت طي  72ي بعدي را با سرعت متوسط ثانيه 30كيلومتر بر ساعت و 36حركت را با سرعت متوسط
 )با تغيير -89آزاد غيرپزشكي (  ي سرعت متوسط اين متحرك در كل مسير چند متر بر ثانيه است؟ اندازه. كند مي

1 (18  2 (16  3 (15  4 (14  
 10متـر بـر ثانيـه و    15متر اول مسير را با سرعت متوسـط  450متحركي بر روي يك مسير مستقيم شرق به غرب، - 36

ي سرعت متوسط اين متحرك  اندازه. كند جهت حركت مي متر بر ثانيه در همان 20ي بعدي را با سرعت متوسط ثانيه
  )با تغيير 89آذر -آزمون كانون(  در كل مسير چند متر بر ثانيه است؟

1 (/16 25  2 (/17 5  3( 18   4 (/18 75  
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متر بر ثانيه طي  30دقيقه و با سرعت متوسط 8را در مدت زمان Bو Aي تقيم بين دو نقطهي مس اتومبيلي فاصله - 37
ي سرعت متوسط اتومبيل  اندازه. گردد تر بر ثانيه بر ميم 15كند، سپس يك سوم همان مسير را با سرعت متوسط مي

 )2مكمل مثال (  در كل مسير چند متر بر ثانيه است؟

1 (24  2 (/22 5  
3 (15  4 (12  

  

تحرك را در هر لحظـه مشـخص   در نمودار شكل زير كه مكان يك م -38
ي متحرك از مبدأ مختصات  ي فاصله دهنده نشان xكرده است، محور

ي سرعت متوسط اين متحـرك   اندازه. گر زمان است نمايش tو محور
 2سـرعت متوسـط آن در   ي ي اول حركت چند برابر اندازه ثانيه 8در

  )2مكمل مثال (  ي چهارم حركت است؟ ثانيه
1 (/1 25  2 (/0 8  
3 (/0 2  4 (5  

  
 حركت يكنواخت روي خط راست

 

  
tي اگر اين جسم در لحظه. حركت است جسمي با سرعت ثابت در - 39 s  2متـري مبـدأ مكـان و    22ي در فاصله 4

  )79-سري تجربيسرا(  ي سرعت جسم چند متر بر ثانيه است؟ متري آن مبدأ باشد، اندازه 34ي ي بعد در فاصله  ثانيه
1 (/1 2  2 (4   3 (/5 6  4 (6  

Vي مستقيم بين دو نقطه را با سرعت ثابت متحركي فاصله - 40 m / s و همـان فاصـله را بـا سـرعت     ثانيـه   8در مدت
V)ثابت )m / s   )69آزاد پزشكي (  چند متر بر ثانيه است؟ Vي اندازه. كند ثانيه طي مي 5در مدت 3

1 (3  2 (4  3 (5  4 (8  
4/كيلومتري مستقيم بين دو شهر را در مدت  90ي سواري فاصله  دوچرخه - 41 وي با سرعت ثابـت  . پيمايد ساعت مي 5

مدت كل . هايي هم دارد زند، اما براي رفع خستگي، توقف جنوب ركاب مي كيلومتر بر ساعت در راستاي شمال به 24
  )78سراسري رياضي (  توقف او چند دقيقه است؟

1 (80  2 (45  3 (30  4 (15  
ثانيه  20متر بر ثانيه باشد و 30ي سرعت آن ثابت و برابر با اگر اندازه. گذرد متر مي 400قطاري از روي پلي به طول - 42

 )67سراسري تجربي (  طول بكشد تا به طور كامل از پل عبور كند، طول قطار چند متر است؟

1( 200  2 (400  3 (600  4 (800  
زمان از يك فرودگاه به مقصـد فرودگـاه    كيلومتر بر ساعت، هم 800و 600ي هاي ثابت به اندازه دو هواپيما با سرعت -43

 )66سراسري تجربي (  رسد؟ تر چند دقيقه زودتر مي هواپيماي سريع. كنند كيلومتر پرواز مي 1200ي گري به فاصلهدي

1 (15  2 (20  3 (30  4 (40  
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kmي ي دو شهر را با سرعت ثابت به اندازه ي فاصلههواپيماي - 44 / h900 كنـد  دقيقه طي مـي  30در مدت يك ساعت و .
kmي همين دو شهر را با سرعت ثابت هواپيماي ديگري فاصله / h600 زمان حركت اين هواپيما كـدام  . كند طي مي

  )81زاد پزشكي آ(  است؟
  دقيقه 5ساعت و 2) 2    دقيقه 15ساعت و 2 )1
 دقيقه 45ساعت و 1) 4    دقيقه 50ساعت و 1) 3

mي دو متحرك يكي با سرعت ثابتي به اندازه - 45 / s10    ي و ديگري با سرعت ثـابتي بـه انـدازهm / s12    از يـك نقطـه
ي اين  ترين فاصله بيش. آيند متر به حركت در مي 240ي زمان بر روي مسيري مستقيم به سوي مقصدي به فاصله هم

  )68سراسري تجربي (  شود؟ دو متحرك در طول مسير چند متر مي
1 (20  2 (40  3 (80  4 (120  

  

 شتاب متوسط

  
كيلومتر بر ساعت از غرب به شـرق در حركـت اسـت، در     27در امتداد بزرگراهي مستقيم با سرعت موتورسواري كه -46

1/مدت زمان ي شتاب متوسط موتورسوار چند متـر بـر مربـع ثانيـه      اندازه. كند دقيقه سرعت خود را سه برابر مي 5
  )48ي   د صفحهيا بيازمايو خود ر 4مكمل مثال (  است؟

1( 9
10  2 (3

5  3 (1
4  4 (1

6  

 54ثانيه با سرعت ثابت 10ستقيم، ابتدا به مدتبر روي يك مسير م Bي به نقطه Aي متحركي براي رفتن از نقطه -47
ثانيـه بـا    tي مسير را تا رسيدن به مقصد به مـدت  كند، سپس بدون تغيير جهت ادامه كيلومتر بر ساعت حركت مي

0/اگر شتاب متوسط متحرك در كل مسير حركت برابر با. پيمايد لومتر بر ساعت ميكي 90سرعت ثابت متـر بـر    25
  )5مكمل مثال (  ثانيه است؟ دچن tمربع ثانيه به طرف شرق باشد،

1( 10  2 (20  
3 (30  4 (40  
  

كيلومتر بر ساعت در حال حركت روي مسـيري مسـتقيم اسـت،     36خودرويي كه در مسير شرق به غرب با سرعت - 48
1/ناگهان شتاب ثابت دهد، سـپس   ثانيه به حركت خود ادامه مي 12بگيرد و با همين شتا متر بر مربع ثانيه مي 25

كشد تا اين  چند ثانيه طول مي. رسد متر بر مربع ثانيه مي 1بالفاصله مقدار شتاب خود را كاهش داده و به شتاب ثابت
kmاي خودرو از سرعت لحظه / h72 اي حظهبه سرعت لkm / h126 5مكمل مثال (  برسد؟(  

1( 10  2 (12  3 (14  4 (16  
اين دونده با شنيدن سوت آغـاز مسـابقه ابتـدا بـه     . دود ثانيه مي 9متر را در مدت زمان 90يك قهرمان دو، مسافت -49

ي خود برسد، سپس باقي مسـير را بـا همـان تنـدي      گيرد تا از حال سكون به تندي بيشينه ثانيه شتاب مي 3مدت
ثانيه،  3ي شتاب متوسط وي در اين متر دويده باشد، اندازه 18ول حركت خودي ا ثانيه 3اگر او در. دود بيشينه مي

  )48و خود را بيازماييد صفحه  4، مثال 1ل مثال ممك(  چند متر بر مجذور ثانيه است؟
1( 2  2 (/2 5  3 (3  4 (4  


