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 روه گ        
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 است.  N 8√3سازند، درجه می 06برآیند دو نیروی مساوی که با هم زاویه  .1

 هر نیرو چند نیوتون است؟ یالف( اندازه

 تفاضل این دو نیرو چند نیوتون است؟ یب( اندازه

 

نیوتونی عوض شود،  0اعمال شده و جسم ساکن است. هرگاه جهت نیروی  kg 4نیوتون با هم به جرم  12و  0،  8سه نیروی  .2

 گیرد؟جسم چه شتابی می

 

�⃗�1  گرا .3 + �⃗�2 + �⃗�3 = �⃗�1| صورت در این ،باشد N16و بزرگی هر سه بردار برابر 6 + �⃗�2 − �⃗�3| ؟ن استوچند نیوت 

 

 ، یک مثال واقعی بزنید:زیر را بررسی کنید و برای هر یک از حاالت که امکان داشتامکان یا عدم امکان هر یک موارد  .4

 سرعتش صفر باشد. یالف( شتاب جسمی غیر صفر باشد ولی اندازه

 ب( شتاب جسمی صفر باشد ولی سرعتش صفر نباشد.

 سرعت جسمی تغییر نکند ولی شتاب داشته باشد. یهپ( انداز

 ولی نیرویی به آن وارد نشود.( جسمی شتاب داشته باشد ت

 ث( به جسمی نیرو وارد شود ولی شتاب آن صفر باشد.

 ج( برآیند نیروهای وارد به جسمی صفر باشد ولی سرعت آن صفر نباشد.

 دهیم.شده به جسم روی سطح افقی بیشتر از نیروی افقی باشد که با آن جسم را هل میچ( نیروی اصطکاک وارد

 عمل همدیگر را خنثی کنند.ح( نیروی عمل و عکس ال

 

 شده را تعیین کنید. ، دیاگرام آزاد جسم خواستههای زیریک از شکلدر هر .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 آب یکوپتر و محمولهبرای هلی    م )سطح اصطکاک دارد(برای فرد و جس
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 فرد و ماشین چمن زنی )ماشین در حال کار کردن است.(         برای میله )میله در تعادل است(

 

 

 

 برای شوالیه و سطح شیبدار )شوالیه در تعادل است(

 

 

 

 

 
 صورت دقیق رسم نمایید.ه آزاد را بجسم دیاگرام  شده،شان خط کشیدهزیر ی کهیک از مواردبرای هر .0

 در حرکت است.صورت افقی از باالی ساختمانی پرتاب شده و ه که ب سنگیالف( 

 که در هوا ساکن است. بالنیب( 

 که روی آب شناور و ساکن است. قایقیج( 

 که در حال حرکت به سمت پایین درون یک دریاچه است. سنگید( 

 که در حال دور زدن دور میدان است. ماشینیه( 

 که در نزدیکی یک دیوار آهنی از سقف با فنری آویزان است. یآهنربایو( 

 ل دویدن در یک سطح افقیدر حا آدمز( 

 

سواری که در حال چرخیدن دور دیاگرام آزاد موتور .7

دیوار مرگ است را رسم کنید. به نظر شما چرا اگر 

تر حرکت کند به پاین سر موتورسوار سریع

افقی  ؟ به نظر شما اگر موتورسوار کامالًخوردنمی

سرعت خود به سمت باال  تواند با افزایشبچرخد می

 حرکت کند؟
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 زند و با سرعت ثابت در حال حرکت است. نیروهای وارد بر قایق را رسم کنید.قایقرانی روی سطح آب یک رودخانه پارو می .8

 

گرانشی در آن نقطه  یچند برابر شعاع زمین از سطح زمین باالتر رویم تا شتاب جاذبه .9
1

9
 شتاب گرانشی روی زمین شود؟ 

 

باال  است. اگر شتاب آسانسور در آغازِشود، به سقف آسانسوری بسته شدهیپاره م  N 25ریسمان نازکی که با کششی بزرگتر از  .16

رفتن 
m

s2 3 چقدر است؟ ،تواند تحمل کندباشد، حداکثر جرمی که این ریسمان می 

 

باشد، شدت میدان گرانش در سطح  B یو چگالی آن نصف چگالی سیاره ،B یسه برابر شعاع سیاره A یاگر شعاع سیاره .11

 است؟ B یچند برابر شدت میدان گرانش در سطح سیاره A یسیاره

 

 لوگرمیک 256 قیجرم قا .رودیآن م گریبه طرف د قیطرف قا کیاز  هیمتر بر ثان 0با سرعت  لوگرمیک 56به جرم  یشخص .12

 به حرکت در خواهد آمد؟ یبا چه سرعت قیاست. قا

 
را  گرمیکیلو 56خواهیم یک جسم شود. حال مین پاره میونیوت 426تر و مساوی بگیرید که با نیروی بزرگطنابی را در نظر  .13

 ؟تا طناب پاره نشود از پشت بام با این طناب پایین بیاوریم، به نظر شما چه باید کرد

 
سرعت حد رسیده است یا همان ه چتربازی که قبل از باز کردن چترش ب یک بیشتر است؟ کدامنیروی مقاومت هوای وارد بر  .14

 کرده و به سرعت حد رسیده است؟ چرا؟که چتر خود را باز  بعد از این باز چتر

 

شوند و جسم شتاب وارد می mبه جسمی به جرم  Fیکسان  یسه نیرو با اندازه .15
2𝐹

m
گیرد. موقعیت این سه نیرو را روی می 

 جسم رسم کنید.

 
 N 12ها برآیند آن یای نسبت به هم باید به یک جرم اعمال شوند تا اندازهتحت چه زاویه N 15و  N 16های دو نیرو با اندازه .10

 شود؟

 
 چرا؟ تواند خود را بلند کند؟آیا یک جرثقیل می .17

 
 ،اگر از جرم یکی کاسته و به دیگری اضافه کنیم .کنندوارد می𝐹1  به هم نیروی r  یدر فاصله ،اندازهمهای همدو جسم با جر .18

 .هم مقایسه کنید ااین دو نیرو را ب .کنندبه هم وارد می  𝐹2ی رودر همان فاصله نی

 
است با طنابی را که از قرقره عبور کرده کیلوگرم روی باسکولی ایستاده است و یک سر 76شخصی به جرم  .19

از طرف دیگر طناب به سمت  𝑚/𝑠2 6,3کیلوگرم با شتاب  26است. اگر میمونی به جرم دست نگه داشته

 دهد؟باال حرکت کند، باسکول چه عددی را نشان می

 

 

 

آویزان  ،استثابتی عبور کرده یبه دو سر طنابی که از روی قرقره ،قرار دارنددر ابتدا در ارتفاع یکسانی که وزن دو میمون هم  .26

وقتی میمون اول به  است.کم گرفتهفقط طناب را محری گکند و دیرفتن از طناب میشروع به باال هایکی از میمون .اندشده

؟ خود یا در همان جای اول خود ، باالتر از جای اولخود تر از جای اول؟ پایینطناب خواهد بود یدومی در کجا ،رسدقرقره می

 (کنید رنظ جرم قرقره و همچنین اصطکاک صرف زا)
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بیشتر شود. ضریب اصطکاک  N1166شود که کشش آن نباید از ی شن ساکن باید توسط طنابی روی زمین کشیدهیک جعبه .21

 .است 35/6ایستایی بین جعبه و سطح 

 ای بسازد تا بیشترین مقدار شن کشیده شود؟الف( طناب باید نسبت به افق چه زاویه

 های آن در این وضعیت چقدر است؟ب( وزن هر جعبه و شن

 

کیلوگرم قرار دارد. تخته روی سطح افقی قرار گرفته است. ضرایب  0رم ای به جکیلوگرم روی تخته 5/2ای به جرم جعبه .22

/اصطکاک بین جعبه و تخته عبارتند از  , /   s k0 7 0 نیوتون بر تخته وارد شود، شتاب  86. اگر نیروی افقی 3

 تخته و شتاب جعبه چقدر خواهد شد؟

 

 

 

 

 

 

روی آن قرار دارد. اصطکاک بین چهارچرخه و زمین ناچیز، اما  N56وزن  ای بهداریم که جعبه N256ای به وزن چهارچرخه .23

است. در هریک از حاالت زیر، شتاب  3/6و  4/6ضریب اصطکاک ایستایی و جنبشی بین جعبه و کف چهارچرخه به ترتیب 

 گزارش کنید!(تا عدد  4دست آورید )باید به F = 36Nو  F = 15Nحرکت جعبه و چهارچرخه را به ازای نیروهای 

 
 

 
 

-اند. ضریب اصطکاک ایستایی بین جسمچهار جسم مطابق شکل زیر روی سطح افقی صیقلی )بدون اصطکاک( قرار داده شده .24

 است.  sهای باالیی و پایینی 

هر چهار جسم با شتاب یکسان های زیرین وارد و موجب حرکت را که مطابق شکل به یکی از جسم Fالف( نیروی افقی بیشینه 

 شود را بدست آورید.می

 های سمت چپ یا سمت راست؟دهد؟ جسمبیشتر از جواب الف شود، لغزش بین کدام جسم ابتدا رخ می Fب( اگر 
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,هاهای زیر، جرم جعبهدر شکل .25 M kg M kg1 24 است. با این فرض که ضریب اصطکاک جنبشی بین دو جرم و  6

برابر M2باشد و اگر شتاب جعبه  3/6و سطح برابر M2نین بین جرم همچ
m

s2
های الف، ب و پ، کشش باشد، در حالت 3

 ماند.ساکن می M2نسبت به  M1کشد پیدا کنید. در حالت الف، را میM2را در ریسمانی که 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

است. میز با زمین اصطکاک ندارد و ضریب اصطکاک ایستایی و جنبشی بین  kg 2و جرم جعبه  kg 16در شکل زیر جرم میز  .20

 است. 2/6و  3/6جعبه و سطح میز به ترتیب 

 چقدر باشد تا جعبه نلغزد؟ Fالف( حداکثر نیروی 

 میز را هل دهیم، شتاب میز و جعبه هر یک چقدر خواهد شد؟ F = 48Nب( اگر با نیرویی به اندازۀ 

 


