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5/1  

 جمالت زیر را با انتخاب كلمات مناسب درون پرانتز كامل كنيد. -

مربع فاصلۀ بين آنها با ( و وارون -مستقيم) نيروی گرانشی بين دو ذره با حاصل ضرب جرم دو ذره نسبت(الف

 .  دارد( وارون -مستقيم)نسبت

 -كند، شتاب حركت) افزایش ( در حركت نوسانی ساده وقتی متحرك از مركز نوسان به طرف انتهای مسير حركت میب

 كاهش( می یابد.   -كاهش( می یابد و انرژی جنبشی نوسان گر ) افزایش

 يط موازی راستای انتشار موج است.عرضی( راستای نوسان ذرات مح -( در موج ) طولی پ

 .است متحرك (سرعت متوسط –ای سرعت لحظه) معرف زمان -شيب خط مماس بر نمودار مکان ( ت
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 2 آزمایشی طراحی کنید که نشان دهد نیروی اصطکاک ایستایی ماکزیمم با نیروی عمودی سطح متناسب است. -  1

 

2 
 بنویسيد.ی نيرو با تکانه را  چيست؟ رابطه SIدر  تکانه( یکای الف

باشد، انرژی  B جسم سه برابر جرم Aجسم ند. اگر جرم هست P۲و  Pهای تکانهبه ترتيب دارای  Bو  A سم( دو جب

 است؟ B چند برابر  A  جنبشی

۳ 

5/1  

در جهت  m/s۲0دقيقه با سرعت ثابت  ۲در جهت شرق و سپس در مدت  m/s10دقيقه با سرعت ثابت  3متحركی ابتدا  -

 كند، تندی متوسط و سرعت متوسط این متحرك را حساب كنيد. شمال حركت می
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5/1  

ثانيه بعد جسم دیگری از   8كند.  مبدأ عبور می  از m/s10 جسمی كه بر مسير مستقيم در حركت است، با سرعت ثابت  -

 رسد. متری مبدأ به آن می 160ی  آید و در فاصله مبدأ، از حال سکون به دنبال جسم اول به حركت در می

 شتاب حركت جسم دوم چقدر است؟ الف(

 ب( تندی متحرك دوم در لحظۀ رسيدن به متحرك اول چند متر بر ثانيه است؟

 

5 
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با  شروع به حركت می كند، مطابق شکل است. +m/s 4متحركی كه روی خط راست با سرعت اوليه زمان  -نمودار شتاب -

آن را در این مدت محاسبه و جابه جایی  رسم كنيد ثانيه 5 زمان متحرك را در مدت -ودار سرعت نم انجام محاسبات الزم

                                                       كنيد.

                                                                                                   

 

 

 

 

۶ 
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 را كه روی خط راست از یك نقطه و  Bو  Aشکل مقابل نمودار سرعت زمان دو متحرك  - 

  Aمتحرك  t=  0ی  دهد. چند ثانيه پس از لحظه كنند نشان می می در یك جهت حركت   

      جای هر متحرك چند متر است؟ این لحظه جابه تارسد؟  می Bبه متحرك  

 

 

                                                                                                                                  

۷ 

1 

                         زمان متحركی در یك مسير مستقيم است.                      -شکل مقابل نمودار مکان -

  بنویسيد. SIرا در زمان آن  -ی سرعت معادله    

 

                                                                                                              

۸ 

5/1  

نيرویی كه از طرف شخص به در هر یك از حالت های زیر  درون آسانسوری ایستاده است. kg60به جرم  شخصی - 

۲)      را محاسبه كنيد. شود، آسانسور وارد می
m/s 8/9 =g) 

۲آسانسور با شتاب ثابت الف( 
m/s8/1 كند.  تند شونده رو به پایين حركت می 

 كند.  حركت می باالرو به  m/s۲ثابت  سرعتآسانسور با ( ب

۹ 

5/1  

است و نيروی   4/0جسم با سطح  و جرم آن ناچيز است. ضریب اصطکاك ایستایی N/m ۲00در شکل مقابل ثابت فنر  -

                                   شود. به جسم وارد می Fافقی 

 است، نيروی اصطکاك چقدر است؟                                                                            cm4اش  هنگامی كه تغيير طول فنر نسبت به حالت عادی (الف 

 د.قرار گيرحركت  در آستانهچقدر باشد تا جسم  تغيير طول فنر حداقل (ب 

                                                                                                            

 

 

1۰ 

۷5/1  

  كنم. پرتاب می kμ با ضریب اصطکاك جنبشی  افقی روی سطحVoی  جسمی را با سرعت اوليه -40

                                               بدست آورید.       kμبر حسب  شتاب حركت جسم را (الف   

     چقدر است؟ kμمتوقف شود،  m۲0باشد و جسم پس از طی مسافت  m/s8=Vo اگر   (ب   
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5/1  
زمان  -نمودار مکاناست.  cos ۲/0  =x(𝛑t4)به صورت  SIدر  g۲00ای به جرم  زمان نوسانگر ساده -ی مکان  معادله -

 ( ۲𝛑= 10)در مدت یك دوره رسم كنيد و انرژی كل نوسانگر را محاسبه كنيد.این نوسانگر را 
12 
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 نوسان كامل انجام دهد، طول این آونگ چقدر است؟ 100دقيقه  3یك آونگ ساده در مدت  -

 
1۳ 

  جمع نمرات                                                                     2۰

 


