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 د.کنی مشخص  را زیر هاي عبارت نادرستی یا درستی

 □غلط   □حیحگویند. ص می اي لحظه سرعت را دلخواه لحظه دو هر بین متوسط سرعت الف(

 □غلط   □صحیح .هستند جهت هم ،شتاب و سرعت هاي بردار راست خط بر ثابت شتاب با حرکت در ب( 

 □غلط   □صحیح .ا نصف فاصله بین نقاط بازگشت استدامنه موج برابر ب  پ(

 □لط غ  □صحیحشود. می نامیده نقطه آن در جسم ايلحظه سرعت نقطه یک در زمان-مكان نمودار بر مماس خط شیب ت(

 □غلط   □صحیح ، شتاب حرکت ثابت است.اگر برایند نیروهاي وارد بر جسمی صفر باشد ث(

 □غلط   □صحیحکمتر است.ضریب اصطكاک ایستایی  همواره ازضریب اصطكاک جنبشی  ج(

 □غلط   □صحیح نیروي عمودي سطح، همواره برابر نیروي وزن است.  چ(

 □غلط   □صحیح موج صوتی از نوع امواج الكترومغناطیسی است. ح(
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2.5 

 موارد زیر را تعریف کنید.

 الف( مرکز جرم

 ب( لختی 

 ( قانون هوکپ 

 ( نیروي گرانشت 

 ث( تشدید 

2 

2 

 موارد زیر را توضیح دهید.  

 مفهوم آن چیست؟ است. 2m/s 2الف( شتاب جسمی

 ب( تفاوت تندي و سرعت را توضیح دهید. 

 ج( تفاوت نوسان دوره اي و غیر دوره اي را بیان کنید. 

 تندي حدي را توضیح دهید.د(  
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1.5 

 رها زمان هم طور به  hارتفاع  به برجی باالي از، (1m 2=  2mاست) دیگري برابر دو یكی جرم که را هم اندازه گوي ود

 با ويگ کدام برخورد تندي باشد، یكسان و ثابت گوي دو حرکت طی در هوا مقاومت نیروي اینكه فرض با  .می کنیم

 است؟)با استفاده از روابط پاسخ دهید.( بیشتر زمین
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1.5 
صطكاک اسنج، یک جسم مكعبی شكل و یک سطح، آزمایشی طراحی کنید که بتوان ضریب با استفاده از چند وزنه، نیرو

 ایستایی سطح را محاسبه کرد.
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2.5 

مطابق  روي مسیر مستقیم حرکت می کند، xدر راستاي محور  m/s 4زمان متحرکی که با سرعت اولیه  -نمودار شتاب

 شكل زیر است.مطلوب است محاسبه:

                                                                                                     
     

 الف( چند بار متحرک تغییر جهت می دهد؟

 حرکت می کند؟ xب( چند ثانیه متحرک در جهت محور  

 پ( حرکت   چند ثانیه تند شونده و  چند ثانیه کند شونده است؟ 

 ثانیه اول حرکت چقدر است؟ 1ت( شتاب متوسط در  

 ثانیه اول حرکت چقدر است؟   1ث(  مسافت طی شده  در  
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 بین یستاییا اصطكاک ضریب .است شده داده تكیه اصطكاکی بدون قائم دیوار به kg 20جرم  به نردبانی رو روبه شكل در

 نردبان، سُرخوردن آستانه در .است  0.46نردبان  پاي و زمین

 کند؟ می وارد نیرویی چه نردبان به زمینالف( 

 شود؟              می وارد نردبان به دیوار از نیرویی هب( چ
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 . Aωبا  است برابر ساده هماهنگ حرکت در بیشینه تندي دهید نشان الف(

 چقدر تعادله نقط از عبور هنگام کندمی نوسان s 0.5دوره ي  و cm 10دامنه  با که اي ساده هماهنگ نوسانگر تندي ب(

 است؟
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، کندمی ترمز و بیندیم را مانعی ناگهان اتومبیل راننده کند، می حرکت s 5 مدت به km/h 72 ثابت سرعت با اتومبیلی

 باشد، اتومبیل m 40 در مانع و  2m/s 4 اتومبیل شونده کند حرکت شتاب گاههر

 .دلیل ذکر با کند؟می برخورد مانع به اتومبیل ف( آیاال

 نكند؟ برخورد مانع به تا کند، ترمز شتابی چه با حداقل اتومبیل اننده( رب
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متري از   150 به سمت هدفی که در فاصله  m/s 40 تفنگی مطابق شكل با سرعتاز دهانه   g 10گلوله اي به جرم 

به هدف برخورد له باشد، بررسی کنید آیا گلو  N 0.1ي تفنگ قرار دارد شلیک می شود. اگر نیروي مقاومت هوا  دهانه

 کند یا خیر؟می

)2m/s 9.8g=( 
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