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 -1جسمی به جرم  65کیلوگرم  ،در روی کره زمین چند نیوتن وزن دارد ؟
 -2جرم جعبه ای به وزن  65نیوتن  ،در روی کره زمین چقدر است ؟
 -3وزن جسم به جرم  450کیلوگرم  ،در روی ماه و مریخ چقدر است ؟
 -4جرم جسمی که وزن ٱن در روی کره زمین  29/4نیوتن است  ،چند گرم است ؟
 -5اگر نیروی وزن جسمی روی زمین  50نیوتن باشد و این جسم را به سیاره دیگری ببریم که نیروی وزن جسم
 300نیوتن شود  .نسبت شتاب جاذبه سیاره به شتاب زمین چقدراست ؟
 -6نیروی  50نیوتن در جسم  20کیلوگرمی چه شتابی ایجاد می کند ؟
 -7نیروی  10نیوتنی به جسمی شتاب  2 m/s2می دهد  .جرم این جسم چند کیلوگرم است ؟
 -8چه نیرویی به جسم  5کیلوگرمی شتاب 1/5 m/s2می دهد ؟
 -9یک آسانسور با شتاب 2 m/s2سقوط می کند  .اگر جرم اسانسور  70کیلوگرم باشد  .نیرویی که باعث سقوط اسانسور
می شود چقدر است ؟
 -10اگر نیروی کابل اسانسوری  2500نیوتن باشد و جرم اسانسور  600کیلوگرم باشد برایند نیروهای وارد بر اسانسور
چقدر است ؟
 -11جسمی به جرم  16کیلوگرم روی یک سطح افقی قرار دارد و نیروی  Fو یک نیروی مقاوم  8نیوتن بر ان اثر میکند .
اگر شتاب حرکت  3 m/s2باشد  ،مقدار نیروی  Fچند نیوتن است ؟
 -12در شکل مقابل اگر به جسم نیروی  20نیوتن وارد شود و نیروی اصطکاک در برابر حرکت  5نیوتن باشد  .شتاب
حرکت چقدر است ؟
 -13شخصی به جرم  55کیلوگرم  ،اتومبیل خود را در جاده افقی و مستقیم با شتاب
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 5 m/s2می راند  .وزن این شخص در این حالت چند نیوتن است ؟
 -14جسم در حال حرکتی را با نیروی  25نیوتن می کشیم  .جسم با شتاب  3 m/s2متوقف می شود  .اگر جرم جسم 4
کیلوگرم باشد  ،نیروی اصطکاک جنبشی بین جسم چقدر و در کدام جهت است ؟
 -15یک سر نیروسنج را به دیوار بسته ایم  .اگر نیروسنج را با نیروی  45نیوتن به راست بکشیم  .نیرویی که دیوار به
نیروسنج وارد می کند چقدر است ؟ نیروسنج چه عددی را نشان می دهد ؟
-16برایند نیروهای وارد بر هر جسم را بدست آورید ؟

