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 9 //                     كالس :   شماره  نام پدر :                                        نام ونام خانوادگي :              با سمه تعالي   

        دقيقه 45زمان :              جهاني نام دبير :          نمونه مطهره دبيرستان :     مينودشت: شهرستان       2فصل   3آزمون  فيزیك 
 بارم شرح سواالت ردیف

 نيوتون یکای نيرو :الف( تعریف كنيد:  مفاهيم فيزیکي زیررا  1

            : نيوتون سومقانون  ب(

  : نيوتون گرانشقانون ( پ

2 

 اندازه مي گيریم ................. ........... است و بزرگي آنرا به كمك برداریي نيرو كميتالف (  كامل كنيد : 2

 .برد كار به توان مي اشدب ........................................در جسم كه هنگامي را NF sμ=smaxf  رابطه ب ( 

  .ضریب اصطکاك ایستایي به عواملي مانند .................. و .................. بستگي دارد (پ 

 است............ ..............زمان و محور زمان برابر  -رونيسطح محصور بين نمودار ( ت

 تکانه.... ............ كاميون ی تکانه. اند حركت در یکساني سرعت با كاميون یك و سواری خودروی یكث (

 .است سواری خودروی
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 كداميك از عبارات زیر درست وكداميك نادرست است؟  3

 غ     ص برآیند گيری كرد.  مي توان  نيروهای عمل و عکس العملاز  الف(

 غ     ص  آستانه حركت از اندازه نيروی اصطکاك جنبشي  كمتر  است. در اندازه نيروی اصطکاكب( 

 غ    ص  شود، نيروی اصطکاك جنبشي است.به جلوی ما در سطح زمين مي نيرویي كه باعث حركت رو (پ

 غ     ص وارد بر جسم در جهت تغييرات سرعت جسم است .  نيروی ت(

 غ     ص  اگر برایند نيروهای وارد بر جسمي صفر باشد تغيير تکانه  صفر  است.(ث

 غ     ص  .است جسم بر وارد نيروهای برآیند برابربا زمان به نسبت جسم یك ی تکانه تغيير آهنگ(ح

 ابد.ی نيروی اصطکاك ایستایي نيز افزایش مي  برای جسمي ساكن با افزایش نيروی عمودی تکيه گاه(ج

 م بيشتر باشد، برای متوقف كردن آن در یك مدت زمان معين، نيروی كمتری الزم است.هرچه تکانه یك جس(چ

2 

 ؟چگونه یك موشك در فضا حركت مي كند -الف  4

 در چه صورت نيروی كشش طناب در تمام نقاط آن یکسان است؟ -ب

1 

 شخص دیواره جلویي واگن را هل مي دهد . زیردر شکل  5

 آیا واگن حركت مي كند چرا ؟

75/0 

د این پدیده با كداميك نبه جلو پرتاب مي شو آن انمسافر كند ترمز ناگهان اگر است ركتح حال در اتوبوسي 6

 . توضيح دهيد؟از قوانين نيوتون توجيه مي شود 

75/0 

 . استو درآستانه سر خوردن  دیوار تکيه داده شدهمطابق شکل به kg  10جرم نرده باني به 7

 باشد.  5/0زمين برابر  در پای نردبان واگر ضریب اصطکاك ایستایي 

 ) از اصطکاك سر نردبان و دیوار چشم پوشي شود(

 الف( تمام نيروهای وارده بر نردبان را رسم كنيد؟ 

 و در چه جهت وارد مي شود؟ يب( نيروی عکس العمل وزن نرده بان به چه جسم

  ؟نيروهایي كه زمين و دیوار بر نردبان وارد مي كنند را محاسبه كنيدپ(
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 باشد: 2m/s2كشيم. اگر شتاب حركت جعبه مي N7را روی سطح افقي با نيروی  kg3 جعبه ای به جرم  8

 الف( اندازه ی نيروی اصطکاك جنبشي چقدر است؟  

 

 (2m/s10 = gب( ضریب اصطکاك جنبشي را بدست آورید؟ )
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4m در شکل مقابل جرم جسم 9 kg 0/6 و ضریب اصطکاك جنبشي
k

   

 است. شتاب حركت جسم را محاسبه كنيد.

)/Sin,/Sin,g(
S

m 8053603710 2  
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10 

 
 

 

1 

كه كف آسانسور به شخص وارد  يیكيلوگرم درون آسانسوری ایستاده است. نيروی عمود 50م شخصي به جر 11

 كند رامتر بر مجذور ثانيه به طرف باال شروع به حركت مي 2كند، در حالتي كه آسانسور با شتاب مي

 محاسبه كنيد.  
 

1 

دیگر آن آویزان كرده ایم. در این  بسته ایم و فنر را از سر cm15گرمي را به فنری به طول  400یك وزنه  12

  رسيده است. cm 17صورت طول فنر به 

 (2m/s10 = gالف ( ثابت فنر را حساب كنيد. )

 

 متر مي شود؟گرمي  طول فنر چند سانتي 300ب( به ازای وزنه  
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يلوگرم ، جرم زمين ك 500دورزمين مي گردد. اگر جرم ماهواره  روی مداردایره ای به ماهواره ای 13
246 10eM kg   ،11ثابت جهاني گرانش 2 26.67 10 . /G N m kg   و فاصله ماهواره تا مركز زمين

 : تعيين كنيد كيلومتر باشد مطلوبست 9000

 نيروی گرانش بين ماهواره و زمين       –الف  

          

 وزن ماهواره در این فاصله  -ب 
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ز یك بلندی روی یك تشك سقوط مي كند، اگر سرعت او هنگام رسيدن به تشك ا  kg 80شخصي به جرم  14

 ؟خص وارد مي كند را محاسبه كنيدتشك بر ش بعد متوقف شود، نيروی متوسطي كهثانيه  4/0باشدو  

 

 موفق باشيد                                                                                                                                       
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