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  از داخل پرانتز عبارت مناسب را انتخاب کرده و پاسخ برگ انتقال دهید.

  اي است.سرعت) لحظه –زمان معرف ( شتاب  –شیب خط مماس بر نمودار سرعت الف) 

متغیر) است. -ب) سقوط ازاد یک نمونه حرکت با شتاب (ثابت  

صفر ) است. -تکانه جسم ( ثابتتغییر یند نیرو هاي وارد بر یک جسم صفر باشد، پ) اگر برآ  

) آن ثابت است. سرعت -(تندي ت) در حرکت دایره اي یکنواخت   

.شودکاهش) تندي موج می –هاي کم عمق، افزایش عمق آب باعث ( افزایش در آبث)  

ستگی دارد.محیط) ب کیدر یک محیط به (بسامد چشمه موج، شرایط فیزی مکانیکی ح)سرعت انتشار یک موج  
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  برگ انتقال دهید. هاي زیر  را با (د) یا ( ن) مشخص کنید و به پاسخدرستی یا نادرستی عبارت

  بردارهاي سرعت و شتاب هم جهت هستند.همواره حرکت با شتاب ثابت روي خط راست،  الف) در

و نیروي خالص متوسط وارد بر او کمتر می شود. بیشتردر برخورد ورزشکار به تشک، زمان برخورد  ب)  

رود، براي حرکت به طرف باال، باید طناب را به طرف پایین بکشد. کسی که از طناب باال می پ)  

 ت)وقتی یک نوسانگر به نقطه تعادلش نزدیک می شود، حرکت نوسانی آن کند شونده است. 

 ث)موج هایی که براي انتشار خود نیاز به محیط مادي دارند را موج مکانیکی گویند.

راستاي انتشار موج بر راستاي نوسان ذره عمود است. ح) در امواج طولی،  
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زمان متحرکی که بر روي خط راست حرکت  –نمودار سرعت 

با توجه به نمودار و جعبه کلمات کند؛ مطابق شکل است. می

  جاهاي خالی را پر کنید و به برگه پاسخ منتقل کنید.

  

  

  

  کند.ها حرکت میxجسم در جهت............محور 1tتا  0tالف) در بازه زمانی 

  ، عالمت شتاب ............ است.2tتا  1tب) در بازه زمانی 

  ، نوع حرکت جسم ................... است. 3tتا  2tج) در بازه زمانی 

  ، نوع حرکت جسم ................... است. 4tتا  3tد) در بازه زمانی 

  منفی -مثبت  -کندشونده –تندشونده  -نواختیک
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در بازه زمانی  Bو  Aزمان داده شده براي دو متحرك  –با توجه به نمودار مکان 

1t  2تاt .به سواالت زیر پاسخ کوتاه دهید  

  جایی دو متحرك در این بازه را مقایسه کنید.بهالف) جا

  را مقایسه کنید.ب) مسافت طی شده توسط دو متحرك در این بازه 

  کنند؟آیا دو متحرك روي خط راست حرکت می ج)

  در این بازه چند است؟ Aجسم شتاب د) 
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1 

هاي زیر با ذکر علت درون یک آسانسور روي یک ترازوي فنري ایستاده است. در هریک از حالت mشخصی به جرم 

   دهد را با وزن شخص مقایسه کنیدعددي که ترازو نشان می

�الف) آسانسور با سرعت ثابت 
  کند.به طرف باال حرکت می 2 ⁄�

ب) آسانسور با شتاب ثابت 
�

  کند.از حال سکون به طرف باال حرکت می 2  ��

ج) آسانسور با شتاب ثابت 
�

��
  کند.از حال سکون به طرف پایین حرکت می 2  
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متفاوت از ارتفاع یکسانی در هوا رها شوند، با ذکر دلیل توضیح دهید هاي اگر دو گلوله با ابعاد یکسان و جرمالف) 

  رسند؟کدام زودتر به زمین می

  رسند؟ چرا؟ب) اگر همین دو گلوله در خال سقوط کنند کدام زودتر می
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75/

0 

چه تاثیري روي  2را به نوسان در می آوریم .نوسان آونگ  2درشکل روبرو آونگ 

  گذارد ؟توضیح دهید.آونگ هاي دیگر می 
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کند، یک زمان متحرکی که بر روي خط راست حرکت می –نمودار مکان 

  رو است.سهمی مطابق شکل روبه

  الف) سرعت اولیه متحرك چند متر بر ثانیه است؟

  

   ب) مکان اولیه متحرك را به دست آورید.
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اتومبیلی از حال سکون با شتاب ثابت 
�

کند پس از مدتی اتومبیل حرکت خود را با سرعت ثابت شروع به حرکت می 5 ��

ادامه داده و در نهایت حرکت خود را با شتاب ثابت 
�

ایستد. اگر سرعت متوسط این اتومبیل در کند کرده و می 5 ��

�ثانیه حرکت  25مدت زمان 
  دست آورید.باشد، مدت زمانی که با سرعت ثابت حرکت کرده است را به 20 ⁄�
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�رسد سرعتش  متري باالي سطح زمین می 15شود. وقتی به ارتفاع سنگ کوچکی از باالي ساختمانی رها می
�⁄  

  است.10

�ي رسیدن به زمین چند الف) سرعت سنگ در لحظه
  است؟ ⁄�

(  ب) ارتفاع ساختمان چند متر است؟
�

�� 10 =g(   
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 25/0روي سطح قائمی با ضریب اصطکاك جنبشی  kg 2در شکل مقابل، جسمی به جرم 

با شتاب ثابت 
�

  را محاسبه کنید. Fلغزد. مقدار نیروي افقی به طرف پایین می 5/2 ��
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�تواند با بیشینه سرعت متر می 50خودرویی در یک پیچ افقی با شعاع 
�⁄ بدون لغزش جانبی دور بزند. اگر جرم  20 

خودرو یک تن باشد ،( 
�

�� 10 =g(  

  الف)بزرگی نیروي مرکز گراي وارد بر خودرو چند نیوتن است؟

  قدر است؟ب) ضریب اصطکاك ایستایی بین الستیک و سطح جاده چه

21  
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از سطح زمین  eR 3 ءدر فاصله Bو ماهواره  eRدر فاصله  Aاست. ماهواره  m3و  mبه ترتیب  Bو  Aجرم دو ماهواره 

  است؟ Bچند برابر تندي ماهواره  Aي قرار دارند. تندي ماهواره

  

31  
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�کیلو گرم به فنري با ثابت  5/0وزنه اي به جرم 
�� متصل است و روي سطح افقی روي پاره خطی به طول  50  

  سانتی متر حرکت نوسانی انجام می دهد.10

  نوسان را به دست آورید؟الف) دوره 

  

  بنویسید. SIب) معادله حرکت نوسانی آن را در 

  

  ج) انرژي مکانیکی این سامانه چند ژول است؟

41  

،    2π= 10نوسان کامل بزند؟ (  30طول آونگ ساده ي کم دامنه چقدر باشد تا بتواند در یک دقیقه  1
�

��
 10 =g (  51  

   جمع نمرات  20

 


