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𝑡1-𝑡2 

ارمب برگ انتقال دهید:درداخل پرانتز عبارت درست را انتخاب کرده و به پاسخ   

برابر نیستند(. –جایی و مسافت طی شده )برابرند هجابیدر حرکت با سرعت ثابت، اندازه الف(  

تواند( عوض شود.نمی-تواندتندی ثابت، جهت حرکت )میب( درحرکت روی خط راست، با   

با  هم زمان رها می کنیم  hاز باالی برجی به ارتفاع پ( دو گوی هم اندازه را که جرم یکی دو برابر دیگری است 

 -تر بت و یکسان باشد، تندی برخورد گوی )سنگینهوا در طی حرکت دو گوی ثاض اینکه نیروی مقاومت رف

 سبک تر( بازمین بیشتر است.  

 یابد.کاهش( می-جنبشی )افزایشی تعادل، انرژیجایی از نقطههت( در حرکت هماهنگ ساده ، با افزایش جاب
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حرکت می کند مطابق  xزمان متحرکی که در امتداد محور  –نمودار مکان 

 های زیر پاسخ دهید:شکل است، با توجه به آن به پرسش

 کند؟مبدأ مکان عبور می  از هاییمتحرک در کدام لحظه یا لحظه الف(

  

 xبردار مکان در خالف جهت محور  ،ی زمانیب( در کدام بازه یا بازه ها

 است؟

 جهت حرکت عوض شده است؟آیا پ( 

 وع حرکت تند شونده است یا کند شونده؟ت( در بازه زمانی                      ن
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های زیر را مشخص کرده و در پاسخ برگ بنویسید:درستی یا نادرستی هریک از جمله   

شتاب دو خودرو که بر خط راست و در جهت مخالف یکدیگر حرکت می کنند می تواند الف( در صورتی بردار 

 یکسان باشد که حرکت هردو تند شونده باشد.

التی تر از حمتوسط وارد بر خودرو کوچک اگر یک خودرو پس از برخورد به دیوار بر نگردد نیروی خالص ب(

 است که پس از برخورد به دیوار برگردد.

کند.ترین تندی است که جسم در حال سقوط پیدا میندی حدی، بیشپ( همواره، ت  

افتد. دار عقب میت(با افزایش دما، یک ساعت آونگ  
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دهد که در امتداد نشان می Bو Aزمان دو متحرک  -شکل زیر, نمودار مکان

 اند.در حرکت xمحور

 ؟دذرنگاز کنار یکدیگر می Bو Aهایی دو متحرک الف( در چه لحظه

 تقریبا یکسان است؟B و  Aای تندی دو متحرک ب( در چه لحظه

با ذکر   𝒕𝟒تا 𝒕𝟏   ی زمانیرا در بازه Bو A متحرک پ( سرعت متوسط دو

 دلیل مقایسه کنید.
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را کامل کنید)توجه: دو مورد اضافه است و هرکلمه تنها  های زیری کلمات داده شده جملهبا استفاده از جعبه

 مربوط به یک جمله است.(

 

نامیم.های مختلف یکسان باشد، حرکت جسم را حرکت باشتاب ثابت می.....متحرکی در لحظه الف( هرگاه  

 ب( نیروهای کنش و واکنش ....هستند.

 ،است امی که نیروی خالص وارد بر آن صفرهنگ د وضعیت حرکت خود راکه میل دار جسمپ( به این خاصیت 

گویند.می د ....حفظ کن  

است، تنظیم شده باشد به مکانی که 78/9ساده( در مکانی که شتاب گرانش آن آونگ دار )آونگ  ساعتت( اگر

افتد.می است، برده شود.... 81/9شتاب گرانش آن   
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 t =0یکند در لحظهحرکت می xمتحرکی در امتداد محور 

 گذرد.می 𝒙𝟎=  0ازمکان 

 زمان، این متحرک مطابق شکل زیر است:-نمودار سرعت

جایی و مسافت طی شده توسط این متحرک را در هالف( جاب

 دست آورید.( ثانیه به0-25ی زمانی)بازه

 ( محاسبه کنید.0-25ی زمانی )سرعت متوسط این متحرک را در بازه ب(

 ثانیه به دست آورید 15و  5های شتاب این متحرک را در لحظه پ(
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سرعت  نوعهم -عقب  -شتاب  -لختی –جلو  -  
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𝑋 = 𝑡2 − 6t +8 
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 به صورت  SIکند در حرکت می xحرکت متحرکی که در امتداد محور  یمعادله

 است. 

 کنید ( رسم0-6ی زمانی )زمان آن را در بازه –سرعت آن را نوشته و نمودار سرعت  یالف( معادله

 رسم کنید. ( ثانیه0-6ی زمانی )زمان را در بازه –ب(نمودار مکان 
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 ق شکل زیر است.  کند مطابحرکت میXزمان متحرکی که در امتداد محور  –نمودار شتاب 

سکون شروع به  است و از حال  x=0 در  t=0یلحظهر د ک متحر 

   .است حرکت کرده

 آورید.شتاب متوسط متحرک را به دست الف(

 کنید.محاسبهثانیه  20در مدت جایی متحرک را هجاب ب(
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 به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید.

 سید.یالف( دو عامل موثر در مسافت واکنش را بنو

 ؟شودلیوان می ونمقابل حرکت سریع مقوا سبب افتادن سکه در لا در شکب(چر

𝟏ص به وزن یک شخ(  𝑹𝒆در چه ارتفاعی از سطح زمین برحسب شعاع زمین ) پ(

𝟒
مقدار خود در سطح زمین  

 رسد؟می
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 یک کشتی با سرعت ثابت ، مطابق شکل در حال حرکت است:

 الف( نیروهای وارد بر آن را رسم کرده و نام هریک را بنویسید.

 ب( واکنش هر یک از این نیروها به چه جسمی وارد می شود؟
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5/0 11 دست آورید.هبا طراحی یک آزمایش، ثابت فنر یک فنر را ب   
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 N50=Fنیروی ثابت افقی   کیلوگرم است. 3در شکل زیر جرم جسم 

 (به سمت پایین می لغزد. 2/0جسم با سرعت ثابت )شود به جسم وارد می  

جسم وارد می شود چند  الف( نیروی اصطکاک جنبشی که از سطح دیوار بر

 ن است؟ونیوت

 دست آورید.جنبشی بین سطح جسم و سطح دیوار را بهب( ضریب اصطکاک 
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𝑵گرمی به انتهای فنری با ثابت  400 یدر شکل زیر وزنه 

𝒎
بسته شده است  120  

𝒎شند و با شتاب ثابتفنر در حال حرکت به طرف باال با ر وزنه واگ

𝒔𝟐
متوقف  8/0 

 شوند:

 دست آورید.نیروی کشسانی فنر را به الف(

        .دست آوریدبهفنر را ب( تغییر طول 
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شکل زیر نمودار نیروی خالص برحسب زمان را برای جسمی به 

 دهد:حرکت می کند، نشان می Xکه در امتداد محور  Kg 10جرم

  جسم و نیروی خالص متوسط وارد بر آن را در یالف( تغییر تکانه

 به دست آورید.  SI( ثانیه در 0-14ی زمانی )بازه

 چند ژول است ؟ =s  t 14یجنبشی آن در لحظهانرژی د،باش -kgm/s 66جسم یتکانه  =0tب(اگر در
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 Aمطابق شکل چند آونگ ساده را از سیمی آویخته ایم ، آونگ 

 .آوریمرا به نوسان در می

 افتد؟تشدید اتفاق می یها پدیدهالف( برای کدام یک از آونگ

 ها چه اتفاقی می افتد؟ی آونگبرای بقیه ب(
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 ای مطابق شکل زیر است.زمان نوسانگر هماهنگ ساده-نمودار مکان

 را بنویسید. SIزمان این نوسانگر در  -مکان یمعادله الف(

 .دست آوریدرا به 𝒕𝟏ب( زمان 
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وثابت فنر  g  500دهد. جرم وزنهافقی بدون اصطکاک نشان می جرم و فنری را روی سطح ،یشکل مقابل سامانه

200𝑵
𝒎

شود فشرده شده و رها می cm   4 است. فنر به اندازه  

 کند.و جسم روی سطح افقی شروع به نوسان می

 وزنه چند متر بر ثانیه است؟ یالف( تندی بیشینه

 ژول است؟ چند ی جرم و فنرانرژی مکانیکی سامانه ب(
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