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تِ تلَک ترخَرد کردُ ٍ در آى فرٍ  v0گَُ ًشاى دادُ شدُ تا سرعت  -1

یک  cتاشد کِ هی a=g-cy2رٍد. شتاب گَُ پس از ترخَرد تِ صَرت هی

 ymتاشد. اگر هاکسیون ًفَذ هقدار ًفَذ گَُ در تلَک هی yثاتت هثثت ٍ 

 را تدست آٍرید. cتاشد، ثاتت 

 
 

 

 30oٍ زاٍیِ  m/s 40ضرتِ فرد تِ تَج گلف تاعث حرکتی تا سرعت  -2

کِ تَج تا سطح زهیي ترخَرد  Bتا ًقطِ  dشَد. فاصلِ ًسثت تِ افق هی

 کٌد را تدست آٍرید.هی

 
 

 

درجِ پرتاب کٌد  30تازیکي تسکتثال تا چِ سرعتی تاید تَج را تا زاٍیِ  -3

 کِ داخل سثد تیفتد.

 

 
 

دارد. اگر  m/s 25رسد سرعتی تراتر تا هی Aٍقتی خَدرٍ تِ ًقطِ  -4

 at=0.001s-1در ایي ًقطِ ترهسّا گرفتِ شًَد ٍ سرعت تِ صَرت 

m/s2  ِکاّش یاتد، هقدار شتاب خَدرٍ یک لحظِ قثل از رسیدى ت

 را تدست آٍرید. Cًقطِ 

 
 

 

تا سرعت ًشاى دادُ  A  ٍBدر لحظِ ًشاى دادُ شدُ خَدرٍّای  -5

شتاب  km/h2 1200تِ هقدار Bشدُ در حال حرکت ّستٌد. اگر 

را  Aسرعتش ثاتت است، سرعت ٍ شتاب  Aتگیرد در حالی کِ 

 تدست آٍرید. Bًسثت تِ 

 

 



 
 

شَد کِ در هَقعیت کٌترل هی Bتَسط هَتَر  Aحرکت لغسًدُ  -6

sA=100m 60 دارای سرعت m/sec  ُ30تِ سوت تاال ٍ شتاب کاٌّد m/sec 

است. سرعت ٍ شتاب یک ًقطِ از کاتل کِ تَسط هَتَر تِ داخل کشیدُ 

 شَد را تدست آٍرید.هی

 

 
 

 

 ای در حال لغسیدى تِ سوت پاییي در یک شیة هارپیچی تاجعثِ -7

r=0.5m  ٍ θ=0.5t3 rad    ٍz=2-0.2t2 m تاشد کِ هیt  ِتر حسة ثاًی

است، تدست   θ=2π rad است. هقدار سرعت ٍ شتاب جعثِ را ٌّگاهی کِ

 آٍرید.

 

 
 

تر حسة ثاًیِ  a=0.2t m/s2 (t ّا را تا شتابکاتل A  ٍBاگر هَتَرّای  -8

رسد، هی h=4 mاست( تکشٌد، سرعت تلَک را ٌّگاهی کِ تِ ارتفاع 

-کٌد. ّناز حالت سکَى شرٍع تِ حرکت هی h=0هحاسثِ کٌید. تلَک در 

 چٌیي هدت زهاى الزم ترای رسیدى تِ ایي ارتفاع را تدست آٍرید.

 

 
 

 

120 m



یک َّاپیوا در حال پرٍاز در یک هسیر هستقین کِ تا خط افق  -9

ّای شَد. در یک لحظِ دادُسازد تَسط راداری دًثال هیهی Bزاٍیِ 

 زیر ثثت شدُ است:
r=3600 m, r˙=110m/s, r˙˙=6 m/s2, θ=30o, θ˙=2.2 deg/s 

َّاپیوا را در ایي لحظِ  a، ٍ شتاب βارتفاع َّاپیوا، سرعت، زاٍیِ 

 هحاسثِ کٌید.

 

 
 

 

-اًجام هی θ=π(4t2-8t) تَسط راتطِ Oحَل  OAچرخش هیلِ  -11

در راستای  Bتاشٌد. لغسًدُ ترحسة رادیاى ٍ ثاًیِ هی θ  ٍt شَد، کِ

 r=10+6sinπt تِ صَرت Oلغسد تِ طَری کِ فاصلِ آى تا هیلِ هی

،  t=1 sتاشٌد. در لحظِ ترحسة هتر ٍ ثاًیِ هی r  ٍtاست، کِ 

سرعت لغسًدُ، شتاب کل لغسًدُ ٍ شتاب لغسًدُ ًسثت تِ هیلِ را 

 تدست آٍرید.

 
 

دٍ قایق در یک زهاى ساحل را ترک ًوَدُ ٍ در  -11

 vA=20کٌٌد. اگر یهّای ًشاى دادُ شدُ حرکت جْت

m/s ٍ vB=15 m/s  تاشد، سرعتA  ًِسثت تB  را تدست

از m  800 ّا تِ اًدازُکشد کِ قایقآٍرید. چقدر طَل هی

 شًَد.یکدیگر دٍر هی

 

 
 


