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رچرخه و 
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موقعيت. گيرد ي

رم اعمال شوند

يكي كاسته و ب
م مقايسه كنيد
 به جرم آويز

پايي m 8/0ن 

اگر. دهيم ار مي
چند نيوتون اس
كاك بين چهار

/3و  4/0تيب 
F   30 =وN

 

ه حلي تهرا

سال تحصيلي 

مي م شتاب 

يد به يك جر

 اگر از جرم يك
را نسبت به هم
وسط ريسماني

 Kg 3 به ميزا
 ر است؟

ه مي سازد قرا
وارد بر جسم چ

اصطك. رار دارد
به ترت رچرخه

15N =وهاي 

ستان عالمه

        

شوند و جسم ي

سبت به هم باي

وارد مي كنند
اين دو نيرو ر .

ار گرفته و تو
وقتي جرم. يد
و ميز چقدر 5

درجه 37يه وزا
وي اصطكاك و

روي آن قر 50
عبه و كف چها
 را به ازاي نيرو

 

دبيرسيك

 سومي

وارد مي mرم

چه زاويه اي نس

 f1 هم نيروي
كنند م وارد مي

ح افقي ميز قرا
آ حركت در مي

 Kgك جسم

ي كه با افق ز
نيروباشد،  3/0

N اي به وزن

جنبشي بين جع
و چهارچرخه

گروه فيزي

سري –! قاطي

 جسمي به جر

N 15 تحت چ

 ا بلند كند؟

ه به r  ر فاصله
را به هم f2  ي
K 5 روي سطح

ت سكون به ح
ضريب اصطكاك

 سطح شيبداري
3و  5/0ترتيب

اريم كه جعبه
يي و جك ايستا

حركت جعبه و
 !)نيد

 مباحث قر و ق

به F يكسان
 . رسم كنيد

و  N 10هاي
 شود؟ 

تواند خود را مي
ي هم اندازه در
ان فاصله نيروي

Kgمي به جرم

سيستم از حالت
ض. رسد مي 5/1 

K 20 را روي
 و جنبشي به ت

د N250 وزن
ضريب اصطكاك
 زير، شتاب ح
دد گزارش كني

 

از همه دوم 

با اندازهنيرو 
و را روي جسم
يرو با اندازه ه

N 12يند آنها 
يك جرثقيل م

جسم با جرمهاي
فه كنيم در هما
بق شكل جسم
س. ل شده است

m/sعتش به 

Kgمي به جرم 

كاك ايستايي
رچرخه اي به
ن ناچيز، اما ض
يك از حاالت

تا عد 4بايد (يد 
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سه ن -1
نيرو

دو ني -2
برآي

آيا ي -3
دو ج -4

اضاف
مطاب -5

متصل
سرع

  
  
  
  

جسم -6
اصطك

چهار -7
زمين
هر ي
آوري

 

ب 

نمونه



 

 

 

ه حركت 
ت احتمالي 

يستايي و 

هد، رفتار 

 Kg 5  و

 m 50د 

ت بعد از 

  ان

 93 -  94ي 

جسم در آستانه
در مورد جهت

ب اصطكاك ا

حركت ادامه ده

كاك بين جرم
 

كند خود طي مي
 . كنيد

دتچه م. شوندي

ه حلي تهرا

سال تحصيلي 

عيين كنيد تا ج
د. است 5/0ت 

 
ضريب. رار دارد

  قدر است؟

به ح 5 ابت 

ضريب اصطكا 
.مان را بيابيد

دهم حركت خ
كت را حساب
ح زمين رها مي

ستان عالمه

        

A را طوري تع
 آستانه حركت

ر از در عقب قر
 .ت

 داشته باشد چق

س با سرعت ثا

.لغزند ايين مي
و كشش ريسما

 كه در ثانيه د
شتاب حرك. يد

قطه باالي سطح

 

دبيرسيك

 سومي

Aحداقل وزن .

طح شيبدار در

متر 6ه فاصله
است 25/0و  0

تواند جعبه مي

ه باشد، و سپست

ح شيبدار به پا
Kg 4 و سطح، و

مسافتي. كند ي
پيماي ت خود مي

ون و از يك نق
 رسد؟ مي

گروه فيزي

سري –! قاطي

.است N 50ر
ن جسم و سطح

كف كاميوني به
/4ن به ترتيب

ن جابجا شدن ج

داشت 5 تاب
 .يد

 ثابت از سطح
gك بين جرم

 به حركت مي
نيه دهم حركت
ه از حال سكو

متر 30جسم به

 مباحث قر و ق

برابر B جسم
ب اصطكاك بين

  .حث كنيد

Kg 20 روي ك
 و كف كاميون

ه كاميون بدون

ثانيه شت 1دت
ي توصيف كني

كل با سرعت
ضريب اصطكاك

 ثابت شروع
ست كه در ثان

ثانيه 2ة زماني
ل، فاصلة دو ج

 

از همه دوم 

شكل زير وزن
ضريب. ر گيرد

بح Aكت جسم 

gه اي به جرم 

شي بين جعبه 

اكثر شتابي كه

كاميون براي مد
به صورت عدد

جرم مطابق شك
ض. است 5/0ح، 

ركي با شتاب
تر از مسافتي اس
جسم به فاصلة
 شدن جسم اول
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در ش -8
قرار
حرك

جعبه -9
جنبش

حدا) الف

اگر ك) ب
جعبه را ب

دو ج 10
سطح

  
  
  
  
  

متحر 11
بيشت

دو ج  12
رها

ب 

نمونه



 

 

 

همين فنر 
م، افزايش 

m 4/1  به
ر ضريب 
سطح افقي 

به سمت  
ه برخورد 

كشد تا  ي

 شخص و 
 5/7بوس 

كند و در 

ين سقوط 
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 را؟

اگر با ه. است 
ت ثابت بكشيم

m/s عت ثابت

اگر .ته مي شود
س از ورود به س

4 2و ديگري 
ن سرعت لحظه

مدت طول ميه 

 اي كه فاصله
 شخص تا اتوب

ك ثانيه طي مي 8

ه تا سطح زمي
 ؟

ه حلي تهرا

سال تحصيلي 

شود؟ چر اره مي

cm 4 برابر 
و با سرعت 2/0

با سرعي سازد 
ح افقي يخ بست
چند ثانيه پس

و 2 2ا شتاب
كديگر با همان
ي حركت چه

در لحظه. رود
كمترين فاصله

B  8را در مدت
 است؟

هثاني tت زمان 
چقدر است؟ 

ستان عالمه

        

 بار كدام نخ پا

ن آويزان شود،
2كاك جنبشي 

مي درجه 6يه
 وارد يك سطح

پنگوئن ، باشد

 سكون يكي با
 برخورد به يك

از ابتداي. شود ي

ر  دنبال آن مي
اگر ك. افتد  مي

Bتا  Aتري از 

تحرك چقدر ا
شود و در مدت

 باشد، نسبت 

 

دبيرسيك

 سومي

يع بكشيم، هر

m به انتهاي آن
 ضريب اصطكا

 ست؟

 كه با افق زاو
دارسطح شيب

 افقي يكسان ب

رند و از حال
و جسم پس از
كدام نصف مي

به Vت ثابت
به راه 1 2ت

مت 80ت فاصله
شتاب مت. رسد

ش رها مي hع
t ثانيه پيموده

گروه فيزي

سري –! قاطي

دوم بسيار سريع

mاي به جرم  ه

ك سطح افقي با
چقدر اس ت

 بسته شيبدار
 و در انتهاي س
ب دار و سطح

كديگر قرار دا
اين دو. كنند مي

ي شتاب هر ك
 د؟

وبوس با سرعت
س با شتاب ثابت

 است؟

و با شتاب ثابت
ر مي 15 ش به

تماني به ارتفاع
'tم مسير را در

 مباحث قر و ق

ول آرام و بار د

 فنر وقتي وزنه
M را روي يك

نسبت. خواهد شد
 يك سطح يخ

خورد سر مي 
 در سطح شيب
.(tan6=0.1

متري يك 300 
راستا حركت م

گردند ولي ازمي
متر شود 300 

دن به يك اتو
شود، اتوبوس ي

 شخص چقدر ا
سير مستقيم و

سرعتش Bقطه
از باالي ساخت
لوله سه چهارم

 

از همه دوم 

را بار او A نخ 

يش طول يك
Mرم ه اي به ج

خ cm 2ل فنر 
 پنگوئن روي
ف پايين سطح،
كاك جنبشي

(1 قف مي شود
جسم در فاصله
يگر در يك ر
جهت عكس با

ها مجددا له آن
صي براي رسيد

متر مي 20وس 
 باشد، سرعت

 گاليدر در مس
ه رسيدن به نق

گلوله فلزي ا 
اگر اين گل. كند
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اگر 13

  

  

  

 

افزاي 14
وزنه
طول

كي 15
طرف
اصطك
متوق

ج دو 16
يكد
در ج
فاصل

شخص 17
اتوبو
متر

يك 18
لحظه

يك 19
ك مي

ب 

نمونه



 

 

 

. بيند د مي
اول ترمز 

  م برخورد 

صعود  19
اين ) الف 

مين چقدر 

كند و با  ي
اين ) الف. 

شد و در 

سپس . سد
 اين لحظه 

 6ه را در 
كشد تا مي

  
  
  

  !فق باشيد

  ان

 93 -  94ي 

در مقابل خود 
رانندة قطار ا 

دو قطار با هم

 9/6ت m/s2
.دهد  ادامه مي

خورد آن با زم

رش را باز مي
.به زمين برسد

سير مستقيم باش

رس مي Vش به 
كه متحرك تا

خصي اين فاصله
، چقدر طول م

موف

ه حلي تهرا

سال تحصيلي 

dرا در فاصلة 

.كند ركت مي

d > 1
، د2

ب قائم و ثابت
 حركت خود

 موشك تا برخ

سپس چتر. كند
ب m/s  90/2ت 

 ده است؟

حركت در مس
 .د
ثانيه سرعتش tز 

كل مسافتي كه

ساكن باشد، شخ
 حركت كنند،

ستان عالمه

        

ك قطار باري ر
مان جهت حر

2 كنيد اگر  2

دقيقه با شتاب
جسم آزاد به
 شدن سوخت

ك مي سقوط  ك
ينكه با سرعت
اعي شروع شد

V اگر ح. است
ك را بنويسيد

كند و پس از ي
ك. برسد 2تا به

گر پلة برقي س
در يك جهت

 

دبيرسيك

 سومي

د، ناگهان يك
مسير و در هم

ثابت ك. دهد ي

1/0راي مدت
و مانند يك ج

از لحظة تمام)

بدون اصطكاك
دهد، تا اي مه مي

 او از چه ارتفا
V t

له مكان متحرك
 به حركت مي
كاهش يافته تا

اگ. پيمايد قه مي
ها د مين سرعت

گروه فيزي

سري –! قاطي

كند حركت مي
(v در همان م 2

مي aكندكنندة

شود و بر  مي
شود و  تمام مي
)رود؟ ب باال مي

ب m  52وپتر،
ه حركتش ادام

سقوط) ت؟ ب
S  3به صورت

x= باشد، معادل
اب ثابت آغاز

ور يكنواخت ك

دقيق 3ه را در
و شخص با هم

 مباحث قر و ق

vبا سرعت ح 1
vت 2 )v<2 1

 خود شتاب ك

ي قائم پرتاب
خت موشك
ا چه ارتفاعي ب

كو پرش از هلي
2/1 m/s2  به

در هوا بوده است
SIتحركي در

5=ك در مكان
 سكون با شتا
سرعتش به طو

 ت؟

لة بين دو طبقه
اگر پلة برقي و

 اليي برسد؟

 

 

از همه دوم 

ي كه بدة قطار
ر دوم با سرعت

كند و به قطار
 .كنند

شكي در راستاي
سپس سو. كند

شك حداكثر تا
  ت داريم؟

ربازي پس از پ
2كنندة  ب كند

رباز چه مدت د
دله سرعت مت

متحرك t=1ه 
ركي از حالت

ثانيه س 2tدت 
وده چقدر است
 پلة برقي فاصل

ا. كند ه طي مي
ص به طبقة باال
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رانند 20
قطار

ك مي
كنمي

موش 21
ك مي

موش
وقت

چتر 22
شتاب
چتر

معاد  23
لحظه

متحر 24
به مد
پيمو

يك 25
دقيقه

شخص

ب 

نمونه


