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.در هر یک از سواالت زیر گزینه درست را انتخاب کنید
شود؟کدام یک ار عوامل زیر باعث شتاب جسم می- 1

حرکت با سرعت ثابت) دجرم جسم) جنیروي خالص) بنیروي متوازن) الف
.شودسبب شتاب می) یا برآیند نیروهاي وارد بر آن(نیروي خالص وارد بر جسم 

؟اي کدام یک عوامل زیر موثر استبراي افزایش شتاب در خودروهاي مسابقه- 2
نیروي کم موتور و جرم زیاد خودرو) بنیروي زیاد موتور و جرم زیاد خودرو) الف

نیروي کم موتور و جرم کم خودرو) دنیروي زیاد موتور و جرم کم خودرو) ج
شتاب با نیرو رابطۀ مستقیم و با جرم رابطۀ وارون دارد

؟نیستبا صرف نظر از مقاومت هوا، شتاب کدام یک از حرکت هاي زیر با بقیه برابر - 3
پرتاب یک توپ به باال) بسقوط یک سنگ از باالي برج) الف
زمینبرگشت توپ به طرف ) داوج گرفتن هواپیما) ج

و بنابراین شتاب آنها برابر . است) mg(شود، نیروي وزن ، تنها نیرویی که به جسم وارد می)ج(ها به جز گزینۀ در همۀ گزینه
F mga g
m m

  کندشود و بنابراین شتاب فرق مینیروي باالبرندة هواپیما نیز عالوه بر وزن وارد می) ج(در گزینۀ . است.

mیک از یکاهاي زیر با کدام -5
s2؟معادل است

m) الف
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m
s2 یکاي شتاب است و با توجه به قانون دوم نیوتن شتاب از رابطۀFa

m
بنابراین با توجه به این رابطه یکاي دیگري . آیدبه دست می

.براي شتاب وجود دارد که نیوتن بر کیلوگرم است
.کامل کنیدکلمۀ مناسبجاهی خالی را با

نیرو) مخالف جهت|جهتهم........................... (با نیروي وارد بر جسم دارد و جهت آن ) وارون|مستقیم.................... (..اندازة شتاب نسبت- 6
.است

.)نیستند|هستند (جسم مشارکت دارند که این اجسام لزوماً در تماس با یکدیگر ) دو|یک ..................... (به وجود آمدن نیرو، همواره در - 7

؟نیروي متوازن چیست و چه اثري بر جسم ثابت و جسم متحرك دارد- 8
برآیند نیروها اگر به جسمی چند نیرو به طور همزمان اثر کند و این نیروها اثر یکدیگر را خنثی کنند، نیروهاي وارد به جسم متوازن هستند یا 

.دهدماند و جسم متحرك به حرکت خود با همان سرعت ادامه میدر اثر نیروي متوازن جسم ساکن، ساکن باقی می.صفر است
؟دارکت با سرعت ثابت هستند یا حرکت شتابرهاي زیر حتوضیح دهید هر کدام از حرکت- 9

: حرکت چتر باز به طرف زمین) الف
شوند و بنابراین برآیند نیروهاي در این حرکت به صورت متوازن به چترباز وارد می)رو به باال(و نیروي مقاومت هوا)رو به پایین(نیروي وزن

.وارد بر آن صفر است و لذا حرکت بدون شتاب یا با سرعت ثابت است
پایین آمدن یک قطره باران) ب

بیشتر است و بنابراین برآیند نیروها رو به پایین است و چون نیروي خالص وجود دارد، در این حرکت نیروي وزن حتی در حضور مقاومت هوا
پس حرکت شتاب دار خواهد بود
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.گرم است200جرم یک سیب روي درخت -10
افتد؟در چه صورت سیب از درخت می) الف

wنیروي وزن برابر  mg / N   0 2 10 بتواند بر نیروي اتصال بین سیب و شاخۀ درخت غلبه کند، بنابراین در صورتی که وزن . است2
.افتدیا نیرویی به کمک نیروي وزن بیاید، سیب از درخت می

شتاب سقوط سیب چقدر است؟) ب
Fپس . شود، نیروي وزن استدر حالت سقوط تنها نیرویی که به سیب وارد می W mga g

m m m
   

شود چقدر است؟گرانش که به سیب وارد میدر حالت سقوط مقدار نیروي ) ج
w.مقدار نیروي گرانش برابر وزن سیب است mg / N   0 2 10 2

کنند؟اگر جرم سیب بیشتر باشد، شتاب و نیرو چه فرقی می) د
در رابطۀ شتاب، ) ب(یابد ولی با توجه به قسمت رابطۀ مستقیم با جرم دارد و بنابراین افزایش می) همان وزن سیب(نیرو ) ج(با توجه به قسمت 

.استgبه جرم وابسته نیست و همواره برابر ) سقوط آذاد(جرم حذف شده است و بنابراین شتاب این حرکت 

.اندازه و جهت نیروها را مشخص کنید. شودکند، چه نیروهایی بین آنها ایجاد میتوپی به دیوار برخورد میبا رسم شکل نشان دهید وقتی -11
ماند؟کند ولی دیوار ساکن میچرا توپ شتاب پیدا می

.واکنش با هم برابر و جهت آنها در خالف هم استمقدار نیروهاي کنش و 
این نیرو براي توپ از نیروي اصطکاك ایستایی آن بیشتر است . شودمطابق شکل وارد می) دیوار و توپ(پس از برخورد نیرویی به هر دو جسم 

.تواند آن را حرکت دهدی است و نمیکند ولی در مورد دیوار این نیرو بسیار کمتر از نیروي اصطکاك ایستایو توپ با شتاب حرکت می

.هاي زیر، بردار نیروهاي خواسته شده را رسم کنیددر شکل-12
و نیروي موتورنیروي اصطکاك ایستایی، اصطکاك جنبشی، وزن ) بنیروي کنش و واکنش) الف

در حال حرکت

ساکن

نیروي واکنش

نیروي دیوار به توپ

نیروي کنش

نیروي توپ به دیوار

کنشواکنش

اصطکاك جنبشی

اصطکاك ایستایی

وزن

وزن

نیروي موتور
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کیلوگرم باشد، شتاب60کند، اگر جرم او وارد مینیوتن به دیوارة استخر20ي خود نیروي در شروع حرکت خود به کمک پاشناگري-13
بنابراین شتاب حرکت برابر است با؛. کندبه شناگر وارد مینیوتن 20بر اساس قانون سوم نیوتن، استخر نیز نیروي حرکت او چقدر است؟

N
Kg

F Na
m Kg

  20 1
60 3

.نیوتن است20گرم برابر 200نیروي اصطکاك ایستایی جسمی به جرم -14
کندحرکت نمینیوتن به این جسم وارد شود، شتاب حرکت آن چقدر خواهد بود؟10اگر نیروي ) الف
نیوتن20؟ الزم است تا جسم حرکت کند، چقدر استحداقل نیرویی که ) ب
است؟) g(کنید، برابر شتاب گرانش زمین نشان دهید که شتاب حرکت توپی را که به باال پرتاب می-15

.شود، نیروي گرانش زمین است که به سمت پایین استدر صورتی که از مقاومت هوا صرف نظر شود، نیروي خالصی که به توپ وارد می
F W mga g
m m m

   

سرعت در جهت حرکت است، . در این حرکت نیرو رو به پایین است و بنابراین شتاب هم رو به پایین است اما جهت حرکت رو به باال است
یابد یبنابراین شتاب و سرعت در خالف جهت هم هستند و این حرکت حرکتی است که سرعت آن کاهش م. بنابراین سرعت رو به باال است

.گرددتا جایی که سرعت توپ به صفر برسد و پس از آن توپ به سمت زمین برمی
Kmثانیه از 6رانندة اتومبیلی با شتاب ثابت سرعت خودرو را در مدت -16

h
Kmبه 40

h
1000اگر جرم خودرو. افزایش داده است100

خودرو را در این مدت زمان پیدا کنید؟ينیروکیلوگرم باشد، مقدار شتاب و 
ابتدا شتاب حرکت را از روي تغییرات سرعت حساب می کنیم؛

mKm Km
sh h( )v v ma /

t s s s s


    
1000

2 1 3600
2

60100 40 60 2 76 6 6
mF ma Kg / N
s

   21000 2 7 2700

.دهدکیلوگرم را نشان می500زمان حرکت یک قایق به جرم - شکل زیر نمودار سرعت-17
شتاب حرکت قایق را در سه بخش نمودار به دست آورید؟) الف

ثانیه با سرعت ثابت حرکت 55تا 15از زمان . یابدثانیه داراي حرکت با شتاب مثبت است چون سرعت افزایش می15تا 0قایق از لحظۀ 
.ثانیه داراي حرکت با شتاب منفی است چون سرعت کاهش می یابد تا متوقف شود65تا 55از زمان . کند و بنابراین شتاب آن صفر استمی

Fحرکت با شتاب مثبت ma N   10500 16663
m
s( )v v ma

t s s


  2 1
1 2

50 0 10
15 3

xحرکت با سرعت ثابت vt ( ) m    50 55 15 2000F ma N   500 0 0a 2 0

Fحرکت با شتاب منفی ma ( ) N    500 5 2500
m
s( )v v ma

t s s


  2 1
3 2

0 50 510

.حساب شده است) الف(در جدول قسمت ران قایق را در هر سه حالت نمودار حساب کنید؟نیروي خالص پیش) ب
.حساب شده است) الف(در جدول قسمت .سرعت ثابت را به دست آوریدمقدار جابجایی قایق در زمان ) ج
ثانیه شتاب منفی است ولی سرعت مثبت است و بنابراین 65تا 55از زمان ؟نیستنددر کدام بخش از نمودار سرعت و شتاب هم جهت ) د

.در این وضعیت قایق در حال کاهش سرعت وتوقف است. خالف جهت هم هستند
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