سٛاالت فػُ ٔ( 9اضیٗٞا) عّٟٓ٘ ْٛ

ٔ -1اضیٗ چیست؟ ظ91
ٞز ٚسیّٝای و ٝتتٛا٘س ت ٝطزیمی تٔ ٝا وٕه وٙس  ٚیا وار ٔا را آساٖ ٕ٘ایس (تٛا٘ایی ا٘جاْ وار را افشایص
زٞس)ٔ ،اضیٗ ٘اْ زارز.
ٔ -2اضیٗٞا اس چ ٝطزیك تٔ ٝا وٕه ٔیوٙٙس؟ ظ92
اس طزیك -1 :ا٘تماَ ٘یزٚ

 -2تغییز جٟت ٘یزٚ

 -3افشایص ٘یزٚ

 -4افشایص سزعت ٔ ٚسافت اثز ٘یزٚ
ٚ -3رٚزی یا ذزٚجی ٔاضیٗٞا ،تز اساس ٘یز ...................... ،ٚیا  .....................تزرسی ٔیض٘ٛس .ظ92
ا٘زصی  -تٛاٖ
ٞ -4ز ٔاضیٙی ٔیتٛا٘س اس اجشای سازٜتزی ت٘ ٝاْ  ........................تطىیُ ضس ٜتاضس .ظ93
ٔاضیٗ سازٜ
 -5زر ساذت زٚچزذ ٝاس وساْ ٔاضیٗٞای ساز ٜاستفاز ٜضس ٜاست؟ ظ93
اٞزْ – چزخ ٔ ٚحٛر – پیچ ٟٔ ٚز ،ٜچزخ ز٘س... ٚ ٜ
 -6زٚچزذ ............................ ٝرا ت ٝا٘زصی  .................تثسیُ ٔیوٙس .ظ93
وار ٘یزٚی ٔاٞیچ – ٝجٙثطی
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ٌ -7طتاٚر ٘یز ٚچیست؟ ظ94
اثز چزذا٘ٙسٌی یه ٘یز ٚرا ٌطتاٚر ٘یزٔ ٚیٌٛئیٓ.
 -8عٛأُ ٔٛثز تز ٌطتاٚر ٘یز ٚوسأٙس؟ ظ94
ا٘ساس٘ ٜیز – ٚفاغّ٘ ٝمط ٝاثز ٘یز ٚتا ٔحٛر چزذص
 -9فاغّ٘ ٝیز ٚتا ٔحٛر چزذص  ...................... ٚزر ٌطتاٚر ٘یزٛٔ ٚثز ٔیتاضس .ظ94
ا٘ساس٘ ٜیزٚ
 -10چٍٔ ٝ٘ٛیتٛاٖ تشرٌی ٌطتاٚر ٘یز ٚرا حساب وزز؟ ظ95
تا استفاز ٜاس فزٔ َٛا٘ساسٌ ٜطتاٚر ٘یزٚ
ا٘ساس٘ ٜیزٚ

فاغّ٘ ٝمط ٝاثز ٘یز ٚتا ٔحٛر چزذص ; ا٘ساسٌ ٜطتاٚر ٘یزٚ

 -11یىای ٌطتاٚر ٘یز ٚچیست؟ ظ95
تا تٛج ٝت ٝایٙى ٝیىای ٘یز٘ ٚیٛت ٚ ٖٛیىای فاغّٔ ٝتز است ،یىای ٌطتاٚر ٘یز٘ ،ٚیٛتٖٔٛتز ( )Nmاست.
 -12چزا تا آچار تّٙستزٟٔ ،زٔ ٜحىٓ را ٔیتٛاٖ آسا٘تز تاس وزز؟ ظ95
سیزا فاغّ٘ ٝمط ٝاثز ٘یز ٚتا ٔحٛر چزذص تیطتز ضس ٚ ٜزر ٘تیجٌ ٝطتاٚر ٘یز ٚتشريتز ٔیضٛز.
 -13زر وساْ حاِتٟٔ ،ز ٜرا ٔیتٛاٖ آساٖتز تاس وزز؟ چزا؟
زر حاِت زْٚ؛ چ ٖٛفاغّ٘ ٝمط ٝاثز ٘یز ٚتا ٔحٛر چزذص تیطتز
ضس ٚ ٜزر ٘تیجٌ ٝطتاٚر ٘یز ٚتشريتز ٔیضٛز.
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 -14زر ضىُ رٚتز ٚاٌز ٌطتاٚر ٘یزٚی ٚارز تز ٟٔز٘ 5 ٜیٛتٗ ٔتز تاضس  ٚفاغّ ٝزست تا ٟٔز( ٜفاغّٝ
ٔحُ ٚارز آٔسٖ ٘یز ٚتا ٔحُ چزذص)  10سا٘تیٔتز٘ ،یزٚی چٙس ٘یٛتٙی تٛسط آچار ٚارز ضس ٜاست؟
ا٘ساس٘ ٜیزٚ

فاغّ٘ ٝمط ٝاثز ٘یز ٚتا ٔحٛر چزذص ; ا٘ساسٌ ٜطتاٚر ٘یزٚ
٘ 5یٛتٗ

ٔ 0/1تز ; ا٘ساسٌ ٜطتاٚر ٘یزٚ

٘یٛتٗ ٔتز  ; 0/5ا٘ساسٌ ٜطتاٚر ٘یزٚ
ٔ -15اضیٗٞای ساز ٜرا ٘اْ تثزیس.
اٞزْ – چزخ ٔ ٚحٛر – پیچ ٟٔ ٚز - ٜچزخ ز٘س – ٜلزلز – ٜسطح ضیةزار.
 -16اٞزْ چیست؟ ظ95
ٔیّ ٝتّٙس ٔ ٚحىٕی است و٘ ٝمطٝای اس آٖ ت ٝجایی تىی ٝزاز ٜضس ٚ ٜتىیٌٝا٘ ٜاْ زارز و ٝاٞزْ ح َٛآٖ
زٚراٖ ٔیوٙس .اٞزْ زر حىٓ ٔاضیٗ ساز ٜتٔ ٝا وٕه ٔیوٙس.
 -17سازٜتزیٗ ضىُ اٞزْ ........................ ،است و ٝتىیٌٝا ٜزر  .......................لزار زارز .ظ95
االوّٚ – ًٙسط ٔیّ ٝآٖ
 -18زر ضىُٞای سیز و ٝاٞزْ زر حاِت تعازَ است ،ا٘ساسٌ ٜطتاٚر ٘یزٞٚایی و٘ ٝسثت ت ٝتىیٌٝا ٜایجاز
ٔیضٛز ،تا  ٓٞتزاتز  ٚجٟت چزذصضاٖ ٔراِف یىسیٍز است.

زر حاِت تعازَ ٌطتاٚر ٘یزٚی  ...................تا ٌطتاٚر ٘یزٚی  ٓٞ .....................ا٘ساس ٜاست .ظ96 ٚ 95
ساعتٌزز – پازساعتٌز
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ٔ -19ثاَ :اٌز زر ضىُ ،جزْ ٚس٘ ٚ 30Kg ،M1 ٝفاغّ ٝآٖ اس تىیٌٝا ٚ 2m ٜجزْ ٚس٘60kg ،M2 ٝ
تاضسٚ ،س٘ M2 ٝزر چ ٝفاغّٝای اس تىیٌٝا ٜلزار ٌیزز تا اٞزْ زر حاِت تعازَ لزار ٌیزز؟ ()g=10
?=d1 ; 2m ، m1 ; 30kg ، m2 ; 60kg ، d2
; 300 N

10

F1 ; w1 ; m1g ; 30kg

; 600 N

10

F2 ; w2 ; m2g ; 60kg

ٌطتاٚر ٘یزٚی پاز ساعتٌزز ; ٌطتاٚر ٘یزٚی ساعتٌزز
600N

600 Nm ; d2

600N

300N ; d2

;1m

2m

F2

F1 ; d2

d1

; d2

 -20زر ضىُ ٔماتُ تىیٌٝا ٜرا زر وجای ٔیّ ٝلزار زٞیٓ تا تعازَ تزلزار ضٛز؟

ٌطتاٚر پازساعتٌزز ; ٌطتاٚر ساعتٌزز
F2 × d2 = F1 × d1
40 × d2 = 20 × d1
اٌز زر ٔ 2تزی ٘یزٚی ٘ 40یٛت٘ٛی ٔ 4 ٚتزی ٘یزٚی ٘ 20یٛت٘ٛی لزار تٍیزز تعازَ تزلزار ٔیضٛز( .تٛجٝ
ٔجٕٛع تاسٞٚا ٔ 6تز است پس تایس ٔجٕٛع طَٞٛا  6تاضس) تٙاتز ایٗ d2 ; 2m ٚ d1 ; 4m
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 -21زر ضىُ سیز ٘یزٚی ٔحزن ٘ ٚیزٚی ٔما ْٚرا ٔطرع وٙیس .ظ96

پاسد:

ت ٝضىُ سیز ٘ ٓٞأٍذاری ٔیوٙٙس؛

٘ -22مط ٝاثز  ........................تا تىیٌٝا ٜرا تاسٚی ٔمأ ْٚی٘أٙس .ظ96
٘یزٚی ٔماْٚ
٘ -23یزٚی ٔحزن را تعزیف وٙیس .ظ96
عثارت است اس ٘یزٚیی ؤ ٝا  ٚیا ٞز ٚسیّ ٝزیٍزی تٔ ٝاضیٗ ٚارز ٔیوٙس.
٘ -24یزٚی ٔما ْٚچیست؟
٘یزٚیی را ؤ ٝاضیٗ تایس تز آٖ غّث ٝوٙس٘ ،یزٚی ٔمأ ْٚیٌٛیٙس.
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ٔ -25شیت ٔىا٘یىی چٍ ٝ٘ٛتعزیف ٔیضٛز؟ ظ96
ت ٝطٛر وّی تزای یه ٔاضیٗ زر حاِت تعازَ ،ت ٝغٛرت ٘سثت ا٘ساس٘ ٜیزٚی ٔما ْٚت ٝا٘ساس٘ ٜیزٚی
ٔحزن ،تعزیف ٔیضٛز.
ٔ -26شیت ٔىا٘یىی یه ٔاضیٗ زر حاِت تعازَ چٍ ٝ٘ٛت ٝزست ٔیآیس .ظ96
اس ز ٚرٚش تسست ٔیآیس:
()1
ا٘ساس٘ ٜیزٚی ٔماْٚ
ا٘ساس٘ ٜیزٚی ٔحزن

; ٔشیت ٔىا٘یىی

()2
تاسٚی ٔحزن
تاسٚی ٔماْٚ

; ٔشیت ٔىا٘یىی

 -27اٌز ٔشیت ٔىا٘یىی اٞزْ  ٚ 2ا٘ساسٚ ٜس٘٘( ٝیزٚی ٔما 150 N )ْٚتاضس ا٘ساس٘ ٜیزٚی ٔحزن چمسر
تاضس تا زستٍا ٜزر حاِت تعازَ تالی تٕا٘س؟
?=٘ ; F1یزٚی ٔحزن ٘ ; 150 N ،یزٚی ٔمأ ; 2 ، ْٚشیت ٔىا٘یىی
; F1

; 75 N

;2

ا٘ساس٘ ٜیزٚی ٔماْٚ
ا٘ساس٘ ٜیزٚی ٔحزن

; ٔشیت ٔىا٘یىی

 -28زر ٔٛرز ٔاضیٙی ؤ ٝشیت ٔىا٘یىی آٖ وٛچهتز اس یه است چٔ ٝیتٛاٖ ٌفت؟ ظ97
ز ٚحاِت ٔیتٛا٘س ٚجٛز زاضت ٝتاضس:
یا ا٘ساس٘ ٜیزٚی ٔحزن

ا٘ساس٘ ٜیزٚی ٔما ٚ ْٚیا تاسٚی ٔماْٚ

تاسٚی ٔحزن

 -29اٞزْٞا را ٔیتٛاٖ تز اساس ٔحُ لزارٌیزی ٘ ،...................یزٚی ٔحزن  ................... ٚتمسیٓتٙسی وزز .ظ97

تىیٌٝا٘ – ٜیزٚی ٔماْٚ
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 -30آ) ا٘ثززست ضثی ٝاٞزْ ٘ٛع  ......................عُٕ ٔیوٙس .ظ97
اَٚ
ب) جارٚی فزاضی اٞزْ ٘ٛع  ........................است.
سْٛ
 -31زر اٞزْ ٘ٛع ز ْٚط َٛتاسٚی ٔما ...................... ،ْٚاس تاسٚی ٔحزن است .ظ97
وٛچهتز
ٛ٘ -32ع اٞزْ زر ٞز یه اس ٔاضیٗٞای سیز را ٔعیٗ وٙیس .ظ97
فزغ – ٖٛلیچی واغذ تز – فٙسق ضىٗ
فزغ :ٖٛاٞزْ ٘ٛع زْٚ

لیچیٛ٘ :ع اَٚ

فٙسق ضىٗ :اٞزْ ٘ٛع زْٚ

 -33لزلز ٜچیست؟ ظ97
چزذی است و ٝحٔ َٛحٛری آسازا٘ٔ ٝیچزذس  ٚضیاری زارز و ٝطٙاتی اس زاذُ آٖ عثٛر ٔیوٙس.
ٞ -34ز لزلز ..................... ،ٜزارز و ٝح َٛآٖ ٔیتٛا٘س آسازا٘ ٝتچزذس .ظ97
ٔحٛری
 -35ز ٚرٚش اغّی استفاز ٜاس لزلزٜٞا وسأٙس؟ ظ97
ت ٝغٛرت ثاتت  ٚت ٝغٛرت ٔتحزن.
 -36لزلزٔ ٜتحزن ضثی ٝاٞزْ ٘ٛع  ......................عُٕ ٔیوٙس.
زْٚ
 -37ا٘ٛاع لزلزٜٞا وسأٙس؟ ظ97
سازٔ – ٜزوة
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ٔ -38شیت ٔىا٘یىی لزلز ٜثاتت ٕٛٞار ٜتزاتز  ................است  ٚاس را ٜتغییز جٟت ٘یز ٚتٔ ٝا وٕه ٔیوٙس .لزلزٜ
ثاتت ٘ظیز اٞزْ ٘ٛع ا َٚاست.
ٔشیت ٔىا٘یىی وأُ لزلزٔ ٜتحزن تزاتز  ..................است .سیزا تاسٚی ٔحزن (لطز چزخ) ٕٛٞار ٜز ٚتزاتز تاسٚی
ٔما( ْٚضعاع چزخ) است .ایٗ لزلز ٜاس را ٜافشایص ٘یز ٚتٔ ٝا وٕه ٔیوٙس .لزلزٔ ٜتحزن ٔا٘ٙس اٞزْ ٘ٛع زْٚ
است.

یه – زٚ
 -39زر لزلزٔ ٜماتُ تزای غّث ٝتز ٘یزٚی ٔما٘ 400 ْٚیٛت٘ٛی ،چٙس
٘یٛت٘ ٖٛیزٚی ٔحزن السْ است؟

ٔشیت ٔىا٘یىی تزاتز  2است پس؛
ا٘ساس٘ ٜیزٚی ٔماْٚ
ا٘ساس٘ ٜیزٚی ٔحزن

; ٔشیت ٔىا٘یىی

ا٘ساس٘ ٜیزٚی ٔحزن

;2

 ; 200Nا٘ساس٘ ٜیزٚی ٔحزن

 -40چٍٍ٘ٛی واروزز چزخ ز٘سٜٞا ت ....................... ٝآٖ تستٍی زارز .ظ99
تعساز ز٘سا٘ٞٝای
 -41وارتزز چزخ ز٘سٜٞا چیست؟ ظ99
-1تغییز سزعت چزذص  -2تغییز ٌطتاٚر  -3تغییز جٟت ٘یزٚ
 -42ضعاع چزخز٘س ٜتا  ........................چزخز٘س ٜراتط ٝعىس زارز .ظ99
سزعت
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 -43زر یه چزخز٘س ،ٜتعساز چزخز٘سٜٞای چزخ تشري  54ز٘س ٚ ٜتعساز چزخ ز٘سٜٞای چزخ وٛچه  9ز٘سٜ
ٔیتاضسٚ .لتی چزخ تشري یه زٚر وأُ ٔیچزذس:
اِف :چزخ وٛچه چٙس زٚر ٔیچزذس؟
ب :سزعت چزذص چزخ ز٘س ٜوٛچه چٙس تزاتز سزعت چزذص چزخ ز٘س ٜتشري است؟
جٛاب اِف:

;6

تعساز چزخز٘س ٜتشري

; تعساز زٚر

تعساز چزخز٘س ٜوٛچه

; تعساز زٚر

جٛاب ب:

;6

تعساز ز٘سا٘ ٝچزخز٘س ٜتشري
تعساز ز٘سا٘ ٝچزخز٘س ٜوٛچه

;

سزعت چزذص چزخز٘س ٜوٛچه
سزعت چزذص چزخز٘س ٜتشري

 -44سطح ضیةزار چیست؟ ظ100
ٔاضیٗ سازٜای است و ٝتٔ ٝا وٕه ٔیوٙس تا تا ٘یزٚیی وٕتز ،أا زر ٔسافتی طٛال٘یتز ،جسٓ سٍٙیٗ را ت ٝسٕت تاال
حزوت زٞیٓ.

 ،..................... -45تٟٙا ٔاضیٗ سازٜای است و ٝزر ٍٙٞاْ ا٘جاْ وار جاتجا ٕ٘یضٛز .ظ100
سطح ضیةزار.
ٔ -46شیت ٔىا٘یىی سطح ضیةزار چٍ ٝ٘ٛت ٝزست ٔیآیس؟
اس ز ٚراتط ٝسیز لاتُ ٔحاسث ٝاست؛
٘یزٚی ٔماْٚ
٘یزٚی ٔحزن

; ٔشیت ٔىا٘یىی

 ٚیا:
ط َٛضیة
ارتفاع ضیة

; ٔشیت ٔىا٘یىی
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 -47زر ضىُ ٔماتُ زر غٛرتی و ٝاغطىان غفز تاضس،
ٔمسار ٘یزٚی ٔحزن را حساب وٙیس.

;5M

√ ; تاسٚی ٔحزن  ،؟; ٘یزٚی ٔحزن  ; 3m ،تاسٚی ٔما٘ ; 500N ، ْٚیزٚی ٔماْٚ
تاسٚی ٔماْٚ

٘یزٚی ٔما ; ْٚتاسٚی ٔحزن ٘یزٚی ٔحزن
3

٘ 5 ; 500یزٚی ٔحزن
٘ ; 300 Nیزٚی ٔحزن

تٟی ٝاس ٔٛالئی پاییش 1395

شب آید ،شمع هم گردیم و بهر یکدگر سوزیم

شود چون روز ،دست و پای هم در کار هم باشیم
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