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        مشخص کنید.        ی آن را با عالمت درستناا ی یدرستعبارت های زیر را بخوانید و 

                                                                درستنا    درست                         یک سهمی دیگر است.(            t4تا  t2یک سهمی و از  t2) نمودار از صفر تا 

t)الف( در بازه زمانی , t )3  حرکت، شتاب دار کندشونده است.  4

 تغییر جهت می دهد.  t1ب( متحرک در لحظه 

tپ( در لحظه  شتاب حرکت صفر است.  3

)ت( در بازه زمانی , t  متحرک همواره در جهت مثبت محور  20(

x .حرکت می کند 

 منفی است. (t1وt4سرعت متوسط متحرک در بازه زمانی)ث( عالمت 

1 

25/1 

فنر  -جاهای خالی را در شکل روبه رو که مربوط به انرژی یک نوسانگر جرم  

 :مناسب از داخل کادر زیر پر کنید است، با کلمات

 
2 

25/1 

 در هر یک از عبارت های زیر، واژه ای از داخل پرانتز که جمله را درست بیان می کند انتخاب کنید. 

 گویند.الف( برهم کنش دو جسم با یکدیگر را )انرژی/ نیرو( می

 )سرعت / تندی( جسم تغییر می کند. ب( اگر نیروی خالصی به جسمی وارد شود و شکل آن را تغییر ندهد، حتما

نیروی عمودی  -وزن شخص)دهد، همواره برابر شخصی بر روی ترازوی فنری ایستاده است. عددی که ترازو نشان میپ( 

 سطح( است.

  هرچه ثابت یک فنر بیشتر باشد؛ فنر )سفت تر/ انعطاف پذیرتر( است.( ت

   )تغییر شتاب/ تغییر تکانه( است.زمان، برابر با  -مساحت زیر نمودار نیرو( ث

3 

 

5/0 

5/0 

 زمانی مساوی را نشان می دهد. شکل های زیر، حرکت یک توپ را بر روی خط راست در بازه های  

 الف( در کدام حرکت، اندازه سرعت توپ کاهش می یابد؟          

 شب( در کدام حرکت توپ به طور یکنواخت حرکت می کند؟

4 
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75/0  

را به نوسان در آوریم، کدام آونگ بیشتر از بقیه نوسان می  Aدر شکل روبه رو اگر آونگ 

 توضیح دهید. کند؟

 

  

11 

5/1 
mبیشینه شتاب یک خودرو در حین ترمز کردن در جاده خیس 

s2
kmاست. اگر این خودرو با سرعت  2

h
در حرکت باشد و 72

 متری خود ببیند، پیش بینی کنید آیا خودرو به مانع برخورد می کند یا نه؟ 4۵راننده ناگهان مانعی را در فاصله 
12 

5/1 

xبه صورت  SIمعادله حرکت جسمی که بر روی خط راست حرکت می کند در  t t23 6 1     است؛ 

 الف( شتاب، سرعت اولیه و مکان اولیه این متحرک را مشخص کنید.

 ثانیه را به دست آورید. 4تا  1ب( سرعت متوسط متحرک در بازه زمانی 

13 

75/0 

A  ،4است. اگر شتاب گرانی سیاره  B( بر روی سیاره 2، دو برابر وزن جسم ) A( بر روی سیاره 1وزن جسم )
25

برابر شتاب  

mباشد،  Bگرانی سیاره 

m

2

1

 را به دست آورید. 
14 

5/1  

قرار دارد، نیرویی که از طرف کف آسانسور به جعبه وارد می شود، در هر یک از  kg40درون یک آسانسور، جعبه ای به جرم 

 ؟های زیر چند نیوتون استحالت 

mسانسور با تندی ثابت آ الف(

s
  .به پایین حرکت کند 2

m سانسور با شتابآ ب(

s2
 رو به باال شروع به حرکت کند. 3

m سانسور در حرکت رو به پایین با شتابپ( آ

s2
 از سرعت خود بکاهد. 1

15 

5/1  

را روی زمین حرکت دهد. ضریب اصطکاک  kg 100فردی قصد دارد تا یخچالی به جرم 

  می باشد. 0/  3و  0/  5ایستایی و جنبشی بین یخچال و سطح، به ترتیب برابر 

 کند؟ یخچال را هل دهد، یخچال با چه شتابی حرکت می N۴00الف( اگر این فرد با نیروی  

 کند؟یخچال را هل دهد، یخچال با چه شتابی حرکت می N 550ب( اگر با نیروی 

16 

5/1  

m12دامنه نوسان یک حرکت هماهنگ ساده  10  و بسامد آنHz 5  است. معادله حرکت این نوسانگر را بنویسید و نمودار

 آن را در یک دوره رسم کنید. نزما -مکان 

 

 

 

17 
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  راهنمای حل  

25/1  1 (2۵/0نادرست،  ب( درست،  پ( نادرست،  ت( نادرست،  ث( درست  )هر مورد الف(  

25/1  2 (2۵/0)هر مورد      الف( انرژی کل،  ب( نقطه بازگشت،  پ( نقطه تعادل  ت( انرژی جنبشی  ث(انرژی پتانسیل  

25/1  3 (     2۵/0)هر مورد         تکانهالف( نیرو،    ب( سرعت،   پ( نیروی عمودی سطح،    ت( سفت تر،    ث(تغییر  

 نمره ۵/0؛ زیرا در بازه های زمانی مساوی، توپ رفته رفته مسافت کمتری را طی می کند.   Bالف( در حالت  1

 4 نمره ۵/0؛ زیرا توپ در بازه های زمانی مساوی، مسافت های مساوی را طی کرده است.   Aب( در حالت 

tتا  t1ب(   t2الف(  1 tو  t1پ( دو بار در     3 زمان است و با در نظر -ت( جابه جایی برابر مساحت زیر نموار سرعت     3

 ( 2۵/0)هر مورد                     یی صفر است.گرفتن عالمت مثبت و منفی، جابه جا
5 

5/0  6 (2۵/0( و دارای اندازه جابه جایی و مسافت برابر باشد. ) 2۵/0هنگامی که متحرک روی خط راست حرکت می کند ) 

5/1                                                                          الف( با توجه به اینکه بر گلوله دو نیروی وزن و مقاومت هوا وارد می شود و استفاده از قانون دوم نیوتن داریم:                      

D
net D D

F
F ma w F ma mg F ma a g

m
          (۵/0 )نمره 

DFهر چقدر جرم بیشتر باشد، نسبت 

m
 ( 2۵/0کم تر و در نتیجه شتاب جسم بیشتر می شود. ) 

vاز رابطه   ah2 (2۵/0به زمین بیشتر است. ) در لحظه برخورد نتیجه می گیریم که سرعت گوی سنگین تر 

DFب( در غیاب مقاومت هوا؛ مقدار 

m
aصفر می شود و بنابراین   g  ،خواهد شد، پس تندی دو گلوله هنگام برخورد به زمین

 ( 2۵/0یکسان است. )

پ( دو گلوله همزمان به زمین می رسند. ) با توجه به یکی بودن تندی ها در لحظه برخورد با زمین یا با توجه به آزمایش ذهنی 

 ( 2۵/0گالیله( )

7 

 ( 2۵/0حرکت شتابدار کند شونده ) B(،  2۵/0حرکت روی خط راست با سرعت ثابت ) Aالف(  1

 (2۵/0به آن رسیده و از آن سبقت گرفته است.) B( خودروی 2۵/0ب(سرعتش صفر شده است. )
8 

75/0 (  2۵/0بیشتر است ) B( چون شیب نمودار  2۵/0شیب نمودار نیروی کشسانی فنر بر حسب تغییر طول؛ معرف ثابت فنر است. ) 

 ( 2۵/0بیشتر است. ) Bبنابراین ثابت فنر 
9 

5/1          P 1 Pن يو ام P،         ک ي 2 mو   Pسوار 1 m
ن يو ام ک

m2و   
ي سوار

m   

P m V P P
P P P P P P F F

P m V t t

1 1 1 2
1 2 1 2 1 2 1 2

2 2

0 0
   

            
  

  
10 

75/0  2۵/0هم طول است و در نتیجه بسامدهای طبیعی این دو آونگ با هم برابراست ) Aبا آونگ  C( زیرا آونگ  2۵/0؛ ) Cآونگ  

 ( 2۵/0می شود.) Cباعث تشدید در آونگ  A( بنابراین آونگ 
11 

5/1  
   v v ax m / s m / s x m x x m

22 2 2
0 2 0 20 2 2 400 4 100               

xبا توجه به اینکه   m   است، بنابراین خودرو به مانع برخورد می کند. 45
12 

5/1  13 الف( با توجه به معادله خواهیم داشت. 
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