
 

 

 

اال پرتاب 

را براي او 
ين وسيله 

 سنگ به 
جابجايي  

نيم تا پس 

چند نيوتن 

صطكاك 

 

. كنيم  مي
ب تا لحظه 
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ئم به سمت با

ن، وسيله اي ر
اگر اي. گيرد مي

 براي رسيدن
)د. اي سقوط

 باال پرتاب كني

چ 

رد و ضريب ا

 ر خواهد شد؟

الي آن پرتاب
قطعه چوب. ت
 لغزد؟ ي

ه حلي تهرا

سال تحصيلي 

در راستاي قا 

ي از روي زمين
ن است، آن را م

  شده است؟

زمان الزم) ف
نگ در ماجر

 قائم به سمت

  ت

 اصطكاك ندار

 هر يك چقدر

  

به سمت باال 5 
است 4/0و  8/0

ه پايين سطح مي

ستان عالمه

        

30 ت اوليه 
 سند؟

كارگر ديگر.
گشت به پايين
ي زمين پرتاب

الف: طلوب است
ت متوسط سن

خأل در راستاي

در اينصورت ،شد

ميز با زمين
 .است 0

ب ميز و جعبه

رعت اوليه 
8دار به ترتيب 
چوب دوباره به

 

دبيرسيك

 چهارمي

ثانيه با سرعت
رس به هم ميب

. ايستاده است
له در حال برگ

كارگر رويط
مطل. كنيمها مي
سرعت) ج. زمين

را در شرايط خ
  ين برسد؟

باش N10رابر

.است Kg 2ه
/2و  3/0تيب
  غزد؟

هل دهيم، شتاب

درجه با سر 37
ب و سطح شيبد
يد؟ آيا قطعه چ

گروه فيزي

سري –! قاطي

4اصله زماني
تري نقطه پرتاب

متر 10ارتفاع
ي كه اين وسيل

چه سرعتي توسط
سطح زمين ره
م برخورد با ز

  .nحسب
اي رمين، گلوله

به سطح زمي 1
هر سه بردار بر

و جرم جعبه 
سطح ميز به ترت
شد تا جعبه نلغ

F = 4 ميز را ه

7ري با زاويه
چوببشي بين

پيما شيبدار مي

 مباحث قر و ق

رايط خال با فا
لوله در چند مت
 ساختماني به ا
كارگر اول وقتي
 راه باشد، با چ

متري س 125ع 
 سنگ هنگام
م سقوط، بر ح
بت به سطح زم

m/s 50عت

  fو بزرگي ه

Kg 10م ميز
 بين جعبه و س

چقدر باش Fوي
48N به اندازه

ي سطح شيبدا
 ايستايي و جنب
 را روي سطح ش

 

از همه دوم 

گلوله را در شر
اين دو گلو. كنيم

گري روي بام
كند و ك ب مي

در s 5/4دت 
گي را از ارتفاع

سرعت) ب. ن
اُمnگ در ثانية 
نسب چه ارتفاعي

ثانيه، با سرع 2
f1+f2+f3=0 

 ت؟

جرمشكل زير 
تايي و جنبشي

حداكثر نيرو )
اگر با نيرويي

ه چوبي را روي
يب اصطكاك
ف چه مسافتي

   

ه سوال پايه

دو گ -1
ك مي

كارگ -2
پرتاب
به مد

سنگ -3
زمين
سنگ

از چ -4
5از 

گرا -5
است

در ش -6
ايست
)الف
ا )ب

 

قطعه -7
ضري

توقف

ب 

نمونه



 

 

 

ضريب . م
كشد تا  مي

نشي روي 

 . مي شود

ح مي لغزد 
ن به مبدا 

 طرف هم 
ن، سرعت 

. كندز مي
 8ر مدت 

سرعت ) ج
  .وبوس

ستتند، در 
كند ك مي

تاب ترمز 
رد متوقّف 
. ر اتومبيل

 .هاتومبيل

  ان
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دهيم حركت مي
چه مدت طول م

شتاب گران  

 ثابت كشيده

رف باالي سطح
 هنگام رسيدن

 3 m/s2 به
ر لحظة رسيدن

ت خود را آغاز
ز، اتوبوس را در

ج. تاب كاهنده
رعت ـ زمان اتو
ه طرف هم هس

ها كمكومبيل
شت. ترمز كنند

يش از برخور
شتاب ترمز هر
سرعت ـ زمان ات

ه حلي تهرا

سال تحصيلي 

درجه ح 30ويه 
چه .است 28/0
 

ي در آن نقطه

با سرعت 50 
 

طره درجه و ب 
سرعت آن در

و m/s2 2ي 
رسند و در مي

2 m/s حركت
دن چراغ قرمز

شت) ب. توبوس
نمودار سر) هـ 

حال حركت به
نور چراغ اتو. د

درك كرده و ت
ها درست پييل

ش) ب. هاومبيل
رسم نمودار س 

ستان عالمه

        

با زاو شيبداري
8و  64/0رتيب

 چقدر است؟
 جاذبه گرانشي

 ري با ثابت
تيمتر است ؟

45ر به زاويه 
اگر س. ي گردد

هايي با شتاب
كت به همحر

s2يه با شتاب 
ننده پس از ديد
تكثر سرعت ا
. آخر حركت
 16 m/sدر ح
گيرند قرار مي

زمان خطر را د
ن حال، اتومبي
توقّف كامل اتو

)هـ. هاتومبيل

 

دبيرسيك

 چهارمي

ي پايين سطح ش
ح شيبدار به تر
ز آن سرعتش
رويم تا شتاب

فنره وسيله ي
ل فنر چند سانت

ك سطح شيبدار
مييين سطح بر

 است؟ چقدر

متري 250صلة
پس از شروع ح

ثاني 10به مدت
كند و رانت مي
حداك) الف: ست

ثانية 8شده در
sمي با سرعت

مسير هم  در
 دو راننده همز

با اين. وم است
ترمزگيري تا ت
مكان ـ زمان ات

گروه فيزي

سري –! قاطي

به سوي 5/1 
ن جسم و سطح
ي كند و پس از
 زمين باالتر ر

ي سطح افقي به
د افزايش طول

 v از پايين يك
ر به طرف پاي

چقكاك لغزشي
نمايشي، از فاص

دو، چه مدت پس

حالت سكون، به
ت ثابت حركت

مطلوب اس. كند
مسافت طي ش

12 m/ مو دو
كشي جاده،خط

م هستند، هر
رمز اتومبيل دو
ت زمان آغاز ت

رسم نمودار م)

 مباحث قر و ق

 سرعت اوليه
و جنبشي بين 
متري را طي 8/4

زمين از سطح

كيلوگرم روي
باشد 04/0سطح

v.= 8  اوليه
به سرعت صفر

ضريب اصطك 
 يك مسابقة ن

اين د. كنند مي
  ت؟

يستگاه و از ح
انيه، با سرعت
كت متوقّف مي
)د. ر كلّ مسير
sي با سرعت

 خاطر عدم خط
متري هم 140ة 

برابر شتاب تر
مدت) الف: ست

)د.  هر اتومبيل
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را با Kg 4 مي
كاك ايستايي
8جرم مسافت 

 برابر شعاع ز
 ن شود؟

5سمي به جرم 
ب اصطكاك س

مي با سرعت ا
عد از رسيدن ب

،باشد 4  ب
موتورسوار در
وع به حركت

كدام چقدر است
وسي در يك اي

ثا 6س به مدت 
ه با شتاب ثابت
سط اتوبوس در
تومبيل كه اولي
كي شب و به
وقتي در فاصلة

ب 5/1بيل اول 
مطلوب اس. دشون

طول خطّ ترمز

   

ه سوال پايه

جرم -8
اصطك
اين ج

چند -9
زمين

جس -10
اگر ضريب

جسم -11
و بع

پرتاب
دو م -12

شروع
هر ك

اتوبو -13
سپس
ثانيه
متوس

دو ات -14
تاريك
كه و
اتومب
شمي
ط) ج

 

ب 

نمونه
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ه حلي تهرا

سال تحصيلي 

ستان عالمه

        

 

دبيرسيك

 چهارمي

گروه فيزي

سري –! قاطي  مباحث قر و ق
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موف

ه حلي تهرا

سال تحصيلي 

ستان عالمه

        

 

دبيرسيك

 چهارمي

گروه فيزي

سري –! قاطي  مباحث قر و ق
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