


فیزیک دوازدهم تجربی فصل دوم تشریحی

.دینک صخشم ار ریز ياهترابع یتسردان ای یتسرد-1

.دراد یگتسب مه مسج يدنت و مسج داعبا هب هراش تمواقم يورین )فلا

.درپب نییاپ هب نکاس درگلاب کی زا دنلب یعافترا زا زابرتچ کی دینک ضرف )ب

:تروص هب نامز بسحرب زابرتچ يدنت رادومن تلاح نیا رد

t

v

.تسا

.تسا مسج رب دراو صلاخ يورین اب وسمه هراومه مسج کی تکرح تهج )پ

.تسا رفص مسج ۀناکت ،دشاب رفص یمسج رب دراو صلاخ يورین رگا )ت

.دینک صخشم ار ریز ياهترابع یتسردان ای یتسرد-2

.درادن یگتسب مسج ود سامت ِحطس تحاسم هب یشبنج كاکطصا بیرض )فلا

.دنتسه موهفم مه يروانش يورین و هراش تمواقم يورین )ب

.تسا رفص مسج رب دراو صلاخ يورین ،دنکن رییغت مسج کی تکرح يدنت هک یماگنه )پ

.دوشیمن دراو ییورین لیبموتا نانیشنرس هب ،دتسیایم ناهگان یلیبموتا هک یماگنه )ت

.دننکیم یثنخ ار رگیدکی لمعلاسکع و لمع ياهورین )ث

.تسا مسج ود سامت حطس لکش رییغت ،مسج ود نیب حطس يدومع يورین دوجو یلصا لماع )ج

.تسا  اب بسانتم  دهد ناشن هک دینک یحارط شیامزآ-3 fs,maxF
N

.درادن یگتسب سامت حطس تحاسم هب مسج ییاتسیا كاکطصا بیرض دهد ناشن هک دینک یحارط یشیامزآ-4

.دینک دراو گربخساپ رد هدرک صخشم )ن( فرح اب ار تسردان ترابع و )د( فرح اب ار تسرد ترابع-5

هاگنآ دشاب  رگا .تسا هدرکن تکرح مسج ،یقفا حطس رب عقاو  نزو هب یمسج رب دراو   یقفا يورین لامعا اب

.تسا

FWF =
W

4
≥ 0٫25μs

باتش ،دوش فقوتم كاکطصا يورین رثا رد یتفاسم یط زا سپ مسج و مینک باترپ  ۀیلوا تعرس اب ،یقفا حطس يور ار یمسج هچنانچ

.دیآیم تسد هب  ۀطبار زا تدم نیا رد مسج تکرح

v0

a = − gμ
k

1

دینامیک

الف)

ب)



2m

m Kg1= 4

F =20N

کاکطصا نودب حطس
تسا

ربارب  مسج تکرح باتش تروص نیا رد . دننکیم تکرح )  يور  مسج شزغل نودب( باتش کی اب مسج ود ،لباقم لکش رد

.تسا

m1m2m1

5m/s2

.دنهدیم همادا دوخ تکرح هب نیمز یقفا حطس تمس هب ود ره و .دنوشیم اهر ، ألخ یضرف طیارش رد ،هباشم مسج ود ،عافترا کی زا دینک ضرف

زا( یتوافتم ياهورین و  مسج هب تروص نیا رد دنوشیم فقوتم و هداتفا ،تخس نیمز حطس يور رب  مسج و کشخ فلع ةدوت کی يور  مسج

.دوشیم دراو یناسکی ياهنامز رد )نیمز تفس حطس و کشخ فلع ةدوت فرط

ABAB

.مینکیم اهر نامزمه روطهب  عافترا هب یجرب يالاب زا  تسا يرگید ربارب ود یکی مرج هک ار هزادنامه يوگ ود-6

.دینک هسیاقم مهاب ار نیمز اب اهيوگ دروخرب تعرس ،مینک رظنفرص اوه تمواقم زا رگا

( = 2 )m2 m1h

20/0

20/0
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.دیروآ تسدهب هدش هداد ناشن ياهتلاح رد ار حطس يدومع يورین .دراد رارق یقفا يزیم يور  مرج هب ياهبعج ،لکش دننامه-7 4٫0 kg

زا کی ره شنکاو دینک نییعت و هدرک صخشم ار زابرتچ رب دراو ياهورین ،لکش مسر اب تسا طوقس لاح رد مئاق دادتما رد و مارآ ياوه رد يزاب رتچ-8

؟دوش یم دراو یمسج هچ هب اهورین نیا

:دهدیم ناشن ار یشیامزآ ،لباقم لکش-9

؟میریگیم  دروم رد ياهجیتن هچ ،میهد رییغت ار بوچ هعطق مرج رگا ؟تسیچ شیامزآ نیا ماجنا زا فده fsmax

هب ور روسناسآ تکرح عورش ۀظحل رد .دهدیم ناشن نوتوین  ار وا نزو وزارت و تسا هداتسیا يرنف يوزارت يور نکاس روسناسآ نورد یصخش-10

 ؟تسا ردقچ هظحل نیا رد روسناسآ تکرح باتش .دهدیم ناشن ار نوتوین  ددع وزارت ،الاب

600

750(g = 10 )
N

kg

2

پ)

ت)



نییاپ هب ور  تباث باتش اب روسناسآ یتقو ار وا نزو جنسورین .تسا هداتسیا یجنسورین يور رب روسناسآ کی رد مرگولیک  مرج هب یصخش-11

)( ؟دهدیم ناشن ردقچ ،دنکیم تکرح هب عورش

503
m

s2

g = 10
m

s2

،دوشیم دراو صخش هب روسناسآ فک فرط زا هک ییورین ریز دراوم زا کیره رد .تسا هداتسیا يروسناسآ کقاتا نورد مرگولیک  مرج هب یصخش-12

؟تسا هزادنا هچ

.دوریم الاب تباث تعرس اب روسناسآ )فلا

.دراد هیناث روذجم رب رتم  نییاپ هب ور باتش روسناسآ )ب

60

2

عون و روسناسآ تکرح باتش ،دشاب نوتوین  لباک ششک يورین هچنانچ .تسا تکرح رد الاب تمس هب مرگولیک  مرج هب يروسناسآ-13

.دینک نایب ارنآ تکرح

4003200

یتکرح لاح رد يوردوخ رد رگا نینچمه .دیوشیم هدرشف یلدنص هب ،دنکیم تکرح هب عورش ناهگان وردوخ و دیاهتسشن ینکاس يوردوخ رد یتقو-14

.دیهد حیضوت ار اههدیدپ نیا تلع )فلا.دیوشیم باترپ ولج هب یناهگان فقوت رد ،دیشاب هتسشن

.دینک نایب ار اهفداصت رد اهبیسآ ندش مک رد اوه ۀسیک و ینمیا دنبرمک شقن )ب

ناشن ار نوتوین دنچ وزارت نیا ریز ياهتلاح زا کیره رد .تسا هداتسیا روسناسآ رد يرنف يوزارت کی يور  مرج هب يزومآشناد-15

 ؟دهدیم

.تسا نکاس روسناسآ )فلا

.دنکیم تکرح تباث تعرس اب روسناسآ )ب

.دنکیم تکرح هب عورش الاب فرط هب  باتش اب روسناسآ )پ

.دنکیم تکرح هب عورش نییاپ فرط هب  باتش اب روسناسآ )ت

50٫0 kg

(g = 9٫80N/kg)

1٫2m/s2

1٫2m/s2

مئاق دادتما رد و دنکیم زاب ار دوخ رتچ یتدم زا سپ و درپیم نوریب هب ،دراد رارق يدایز ًاتبسن عافترا رد هک نکاس ًابیرقت درگلاب کی زا يزابرتچ-16

.دینک مسر نامز بسحرب نآ يدنت زا یبیرقت يرادومن و دینک لیلحت نیمز هب ندیسر ات شرپ ۀظحل زا ار زابرتچ تکرح .دنکیم طوقس
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N

،وزارت ،تخاونکی هوجو اب لیطتسم بعکم لکش هب یبوچ ۀعطق ،جنسورین :مزال لیاسو-17

:شیامزآ حرششکطخ

.دیهد رارق  زیم یقفا حطس يور ،نآ گرزب هجو فرط زا ار یبوچ بعکم -

و دیریگب تسد اب ار جنسورین رگید رس و دینک لصو یبوچ بعکم هب لکش دننام ار جنسورین -

.دیشکب یقفا روطهب

رد ،دهدیم ناشن جنسورین هک ار يددع تلاح نیا رد .دریگ رارق ندیزغل ۀناتسآ رد یبوچ بعکم هک ییاج ات دیهد شیازفا یمارآ هب ار ناتتسد يورین -

.)دینک رارکت راب دنچ ار شیامزآ تسا مزال دبای شیازفا امش تقد هکنیا يارب( دینک تشاددای لودج

.دینک رارکت ار  و  لحارم و دیهد رارق حطس يور رتکچوک هجو فرط زا ار یبوچ بعکم نونکا -

.دینک تشاددای لودج رد و هبساحم شیامزآ ره رد ار  رادقم  ۀطبار زا هدافتسا و یبوچ بعکم مرج يریگهزادنا اب -

:هعطق نزو  زیم اب هعطق سامت حطس تحاسم  شیامزآ ةرامش

دهدیم ناشن جنسورین هک يددع

.دیهد رییغت ار هدمآ تسدهب ياههجیتن ،دوخ هورگ ياضعا اب هارمه

1

2

3

423

54 − 2μs

( )fs,maxμs

.مینکیم نازیوآ روسناسآ کی فقس زا ار رنف و میدنبیم تسا  نآ تباث هک  لوط هب يرنف ياهتنا هب ار  مرج هب ياهنزو-18

)( .دینک هبساحم ریز ياهتلاح رد ار رنف لوط

.تسا نکاس روسناسآ )فلا

.تسا تکرح رد نییاپ هب ور  تباث تعرس اب روسناسآ )ب

.دنک تکرح هب عورش نییاپ هب ور نوکس لاح زا  تباث باتش اب روسناسآ )پ

.دنک تکرح هب عورش الاب هب ور نوکس لاح زا  تباث باتش اب روسناسآ )ت

2٫0kg12cm20N/cm

g = 9٫8N/kg

2٫0m/s

2٫0m/s2

2٫0m/s2

t ms( (

F kN( (

25/0
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10/0

5/0
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و پوت ۀناکت رییغت ،دهدیم ناشن ،تسا هدش هدز هبرض نآ هب لابسیب بوچ اب هک یلابسیب پوت يارب ار نامز بسحرب صلاخ يورین ینحنم ،ریز لکش-19

.دیروآ تسدهب ار نآ رب دراو طسوتم صلاخ يورین

g  :اب تسا ربارب نیمز يور یشنارگ باتش دیهد ناشن-20 = G
Me

R
2
e
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.دیروآ تسدهب نیمز حطس يور ار مرگ  مرج هب الط ياهعطق نزو )فلا-21

خیرم و هام حطس رد ار الط هعطق نیا نزو .دوشیم دراو مسج رب هرایس نآ فرط زا هک تسا یشنارگ يورین اب ربارب هرایس کی حطس رد مسج کی نزو )ب

.دینک هسیاقم مهاب و دیروآ تسدهب

100

( = 3٫7N/kg , = 1٫6N/kg , = 9٫8N/kg)g خيرم g هام g نيمز

هب صخش هک ییورین هکنآ هب هجوتاب .دنکیم تکرح ورین نیا تهج رد هبعج نیا و تسا یقفا حطس يور نیگنس ياهبعج نداد له لاح رد یصخش-22

؟دنکیم تکرح هبعج هنوگچ دیهد حیضوت ،تسا هزادنامه دنکیم دراو صخش هب هبعج هک ییورین اب دنکیم دراو هبعج

m1
F a1 a1

m
F1

a2
m

F2

a3
m

F3

a2F

m2

a3F

m 3

خی

خی

خی

خی

خی

خی

.دینک نایب اهلکش نیا زا ار دوخ طابنتسا .دنراد رارق كاکطصا نودب یقفا حطس کی يور اهخی هعطق ،ریز ياهلکش رد-23

فلا ب(( ))

یمارآ هب رگا ،ب لکش رد ارچ )ب؟دوشیم ناویل رد هکس نداتفا ببس ،فلا لکش رد اوقم عیرس تکرح ارچ )فلا-24

هراپ نآ نییاپ خن ،میشکب ار خن ناهگان رگا اما ،دوشیم هراپ يوگ يالاب خن مینک دایز ار نیگنس يوگ رب دراو يورین

؟دوشیم

.دتفایم راک زا ،تسا تکرح رد دیشروخ و هرایس ره زا رود و نیمز وج زا جراخ یهت ياضف رد هک ییاضف یتشک کی روتوم ،یلیخت – یملع یملیف رد-25

.دیهد حیضوت ؟دراد دوجو يدادیور نینچ عوقو ناکما ایآ .دتسیایم و دوشیم دنُک ییاضف یتشک تکرح هجیتن رد

یروانش یورین

نزو یورین

تمواقم یورین نارشیپ یورین

؟دناهدرک یثنخ ار رگیدکی رثا اهورین مادک .دنانزاوتم نآ رب دراو ياهورین هک دینیبیم ار تکرح لاح رد یتشک کی ورهبور لکش رد-26
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.دینک هسیاقم صخش نزو اب دهدیم ناشن يرنف يوزارت هک ار يددع ،ریز ياهتلاح زا کی ره رد-27

.دنک تکرح هب عورش الاب فرط هب روسناسآ )فلا

.دنک تکرح هب عورش نییاپ فرط هب روسناسآ )ب

.دوش فقوتم ،دنکیم تکرح الاب فرط هب هکیلاح رد روسناسآ )پ

.دوش فقوتم ،دنکیم تکرح نییاپ فرط هب هکیلاح رد روسناسآ )ت

fs

F1

fs

F2

fs

F3

تکرح ی هناتسآرد

.دشاب و  ، اهورین یگرزب و  مسج مرج ،ریز ياهلکش رد رگا-28

؟تسا ردقچ تلاح ره رد ییاتسیا كاکطصا ياهورین یگرزب )فلا

.دینک ادیپ ار ییاتسیا كاکطصا بیرض )ب

4٫0kg= 4٫0NF1= 8٫0NF2= 16٫0NF3

؟دوشیم ماجنا هنوگچ نوکس تلاح زا عورش اب نتفر هار دیهد حیضوت ،دیتخومآ كاکطصا زا هچنآ و نوتوین موس نوناق ساسارب )فلا-29

؟تسا نکمم یتخس هب خی حطس دننام رُس حطس کی يور نتفر هار ارچ )ب

.دوشیم ادج تخرد زا سپس و تسا نازیوآ یتخرد ۀخاش هب هک دیریگب رظن رد ار یبیس-30

.دیهد ناشن تخرد زا ندش ادج زا دعب و لبق ار بیس رب دراو ياهورین لکش مسر اب )فلا

؟دوشیم دراو یماسجا هچ رب اهورین نیا شنکاو تلاح ره رد )ب

يورین ،دشاب  لطس يالاب هب ور باتش رگا .دشکیم الاب فرط هب یکبس بانط اب ار  مرج هب حلاصم يوتحم لطس کی يرگراک-31

؟تسا ردقچ بانط ششک

16٫0kg1٫2m/s2
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رنف لوط ،مینکیم نازیوآ رنف هب ار  ۀنزو یتقو ،دوشیم  رنف لوط ،مینکیم نازیوآ رنف هب ار  ۀنزو یتقو ورهبور لکش رد-32

؟تسا ردقچ رنف تباث )فلا.دوشیم 

؟تسا رتمیتناس دنچ )هنزو نودب( رنف يداع لوط )ب

4٫0kg14٫0cm5٫0kg

15٫0 cm

مسج  يورین اب یتقو یلو .دنامیم نکاس مسج اما ،دهدیم لُه ار یمرگولیک  مسج  يورین اب صخش ،هدش هداد ناشن لکش رد-33

؟تسا ردقچ تلاح ره رد حطس و مسج نیب ییاتسیا كاکطصا يورین )فلا.دریگیم رارق تکرح ۀناتسآ رد مسج ،دهدیم لُه ار

؟تسا ردقچ حطس و مسج نیب ییاتسیا كاکطصا بیرض )ب

،دشاب  مسج و حطس نیب یشبنج كاکطصا بیرض و دهد لُه ار مسج  يورین اب صخش ،تکرح زا سپ رگا )پ

؟دش دهاوخ ردقچ مسج تکرح باتش

200N90٫0300N

200N0٫20

یط زا سپ وردوخ و دنکیم زمرت هب مادقا یعنام ندید اب ،تسا تکرح لاح رد میقتسم ریسم کی رد  تعرس اب هک ییوردوخ ةدننار-34

.دوشیم فقوتم  تفاسم

؟تسا ردقچ زمرت تدم رد وردوخ باتش )فلا

؟دشکیم لوط ردقچ ،وردوخ لماک فقوت ات زمرت ۀظحل زا )ب

؟تسا ردقچ حطس و اهکیتسال نیب كاکطصا يورین )پ

72٫0km/h

20٫0m

.تسا  حطس و بوچ نیب یشبنج كاکطصا بیرض .مینکیم باترپ یقفا یحطس يور  یقفا تعرس اب ار یبوچ هعطق-35

؟دتسیایم یتفاسم هچ ندومیپ زا سپ بوچ )فلا

و دشاب ناسکی یلوا اب یقفا حطس اب نآ یشبنج كاکطصا بیرض و لوا بوچ هعطق مرج ربارب ود نآ مرج هک مینک هدافتسا رگید بوچ هعطق کی زا رگا )ب

؟دوشیم ربارب دنچ نآ ةدش هدومیپ تفاسم ،دوش باترپ تعرس نامه اب

10٫0m/s0٫20

و دینک قیقحت شیدنواک يرنه طسوت  يریگهزادنا شور دروم رد .درک يریگهزادنا  لاس رد شیدنواک يرنه راب نیلوا ار  یشنارگ تباث-36

.دیهد شرازگ سالک هب ار هجیتن

G1798G

.دینک هیهت توافتم رنف يدادعت-37

.دینک هسیاقم ار اهنآ یتخس )فلا

.دیروآ تسدهب ار رنف ره تباث ،شیامزآ کی یحارط اب )ب

يورین لقادح ،دشاب نکاس ادتبا رد مسج و  نیمز و هبعج نیب ییاتسیا كاکطصا بیرض رگا دراد رارق یقفا حطس يور  مرج هب يا هبعج-38

؟تسا ردقچ هبعج ندروآرد تکرح هب يارب مزال یقفا

75kg0٫600

(g = 9٫8N/kg)

7



F

.میاهتشاد هگن تباث و هدرشف یمئاق راوید هب  يدومع يورین اب لکش دننام ار یباتک-39

.دینک مسر ار باتک رب دراو ياهورین )فلا

.دیروآ تسدهب ار كاکطصا يورین ةزادنا ،دشاب  باتک مرج رگا )ب

؟دباییم شیازفا ییاهورین هچ راک نیا اب ؟دنکیم رییغت كاکطصا يورین ایآ ،میراشفب راوید هب رتشیب ار باتک رگا )پ

F

2٫5kg

تکرح لباقم رد اوه تمواقم و كاکطصا يورین .دشکیم ار  مرج هب يراوس يوردوخ کی ،یمکحم یقفا بانط اب يراب يوردوخ کی-40

؟تسا ردقچ بانط ششک يورین دشاب تباث وردوخ تعرس رگا )فلا.تسا  و  يراوس يوردوخ

؟تسا ردقچ بانط ششک يورین ،دوش هدیشک تسار فرطهب  تباث باتش اب وردوخ رگا )ب

1500 kg

220N380N

2٫0m/s2

شنکاو تفاسم زمرت تفاسم

شنکاو تفاسمزمرت تفاسم +=فقوت تفاسم لک

شنکاو تفاسم دراد تمسق ود ،فقوت تفاسم لک دهدیم ناشن لکش هک روطنامه .دراد تیمها وردوخ فقوت تفاسم لک نتسناد هدننار کی يارب-41

.)دنکیم یط لماک فقوت ات نتفرگ زمرت ۀظحل زا وردوخ هک یتفاسم( زمرت تفاسم و )دنکیم یط نتفرگ زمرت ات عنام ندید ۀظحل زا وردوخ هک یتفاسم(

.دیسیونب ار شنکاو تفاسم رد رثؤم لماع ود )فلا

ار نآ ةزادنا ،تدم نیا رد تعرس ندوب تباث ضرف اب .دنکیم یط ار  تفاسم وردوخ ،نامز نیا یط رد .تسا  ياهدننار شنکاو نامز )ب

.دینک باسح

.دینک باسح ار وردوخ باتش و زمرت تفاسم ،دوش فقوتم  زا سپ وردوخ و دنک زمرت هدننار تعرس نیا رد رگا )پ

.دینک ضرف  ار وردوخ مرج ؟تسا ردقچ نآ رب دراو صلاخ يورین ،دنکیم زمرت وردوخ یتقو )ت

0٫60s18m

5٫0 s

1500 kg

يدنت اب پوت دوشیم ثعاب و دنزیم هبرض پوت هب تشم اب نکیزاب .دوشیم کیدزن ینکیزاب هب یقفا روطهب  يدنت اب  مرج هب یپوت-42

.ددرگرب فلاخم تهج رد 

.دینک هبساحم ار پوت ۀناکت رییغت ةزادنا )فلا

.دیروآ تسدهب ار پوت فرط زا نکیزاب تشم رب دراو طسوتم يورین ةزادنا ،دشاب سامت رد پوت اب  نکیزاب تشم رگا )ب

280 g15٫0m/s

22٫0m/s

0٫0600 s

.تسا رارقرب  ۀطبار ، مرج هب یمسج  یشبنج يژرنا و  هناکت ةزادنا نیب دیهد ناشن-43 (p)(K)mK =
p2

2m

.دینک هبساحم مینک دراو مسج هب دیاب هک ار ییورین .میهدب باتش ،تسا  نآ مرج هک یمسج هب میهاوخیم-44 5٫0 kg2٫0m/s2

.دنک تکرح كاکطصا نودب یقفا حطس يور مسج

.دشاب تسار فرط هب زین شباتش و ،دنک تکرح تسار فرط هب  كاکطصا بیرض اب یقفا حطس يور مسج 0٫20
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.دنک تکرح هب عورش الاب هب ور باتش اب مئاق ياتسار رد مسج

.دنک تکرح هب عورش نییاپ هب ور باتش اب مئاق ياتسار رد مسج

؟دوشیم دراو یمسج هچ هب اهورین نیا زا کی ره شنکاو .دینک صخشم ار مسج رب دراو ياهورین ،ریز دراوم زا کی ره رد-45

.تسا تکرح لاح رد یقفا میقتسم ریسم کی رد تباث تعرس اب ییوردوخ )فلا

.تسا تکرح لاح رد تباث تعرس اب يایتشک )ب

.تسا ندز وراپ لاح رد ینارقیاق )پ

.تسا طوقس لاح رد مئاق دادتما رد و مارآ ياوه رد يزابرتچ )ت

.تسا تکرح لاح رد تباث تعرس اب یقفا يزاورپ حطس کی رد ییامیپاوه )ت

.ددرگیم رب و دنکیم دروخرب نیمز هب مئاق ياتسار رد یپوت )ج

.دیریگب هزادنا ار یقفا زیم و هباشم هوجو اب یبوچ بعکم کی نیب  ییاتسیا كاکطصا بیرض دیناوتب نآ اب هک دینک یحارط یشیامزآ-46 ( )μs

روسناسآ رگا .مینک یم لصو رنف ياهتنا هب ار  مرج هب یمسج و هدرک نازیوآ روسناسآ کی فقس زا ار  تباث و  لوط هب يرنف-47

)( ؟دوش یم رتم یتناس دنچ رنف لوط ،دنک تکرح هب عورش الاب فرط هب  تباث باتش اب

20cm40N/cm2kg

2m/s2g = 10m/s2

تکرح هب عورش الاب فرط هب  باتش اب روسناسآ .تسا هداتسیا ،نکاس روسناسآ رد يرنف يوزارت کی يور  مرج هب يزومآ شناد-48

)(؟دهد یم ناشن ار نوتوین دنچ وزارت تلاح نیا رد .دنک یم

60kg1٫2m/s2

g = 9٫8N/kg

6
4 12

F N

t s

-

ات نامز أدبم زا ،دشاب  مسج مرج رگا .تسا لباقم تروص هب دیآیم رد تکرح هب نوکس لاح زا  يورین رثا رد هک یمسج )( رادومن-49

؟تسا )( دنچ كرحتم طسوتم باتش  ۀظحل

F − tF2kg

t = 12sm/s2

k

k

m

N
m=

1

2 150

لوط هب تبسن ینییاپ رنف لوط رییغت ربارب  ،يداع لوط هب تبسن اهرنف ۀعومجم لوط رییغت رگا .تسا نکاس مسج و کبس اهرنف ،هدش هداد لکش رد-50

؟تسا )( دنچ ییالاب رنف تباث ،دشاب شايداع

4

N/m

( عافترا رد مسج نیا نزو .مینک یم ضرف  ًابیرقت ار نیمز حطس رد یشنارگ باتش و  نیمز حطس رد یمسج مرج-51

؟تسا نتوین دنچ ).تسا نیمز ةرک عاعش

2kg10N/kgh =
Re

4
Re

9
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.دنک یمن تکرح نوتوین  یقفا يورین اب یقفا حطس يور  مرج هب یمسج-52

.دینک باسح هظحل نیا رد ار حطس و مسج كاکطصا يورین )فلا

و قفا حطس یشبنج كاکطصا بیرض .دتفا یم هار هب  باتش اب یقفا ۀبرض نیرتمک اب دوش دراو نآ رب نوتوین  یقفا يورین هک یتروص رد )ب

)( .دینک باسح ار مسج

20kg80

1000٫5m/s2

g = 10N/kg

M
F

كاکطصا بیرض ، حطس هب مسج فرط زا هدراو يورین و دنک تکرح قفا ياتسار رد  تباث باتش اب مسج رگا ،هدش هداد لکش رد-53

)( .دیبایب ار مسج مرج و رنف یتخس بیرض ،دشاب  ،لداعت تیعضو هب تبسن رنف لوط رییغت و  ربارب حطس اب مسج یشبنج

2٫5m/s250N

0٫7510cmg = 10N/kg

F

تکرح هب مسج  يازا هب .مینک یم دراو ار شیازفا هب ور  يورین ،تسا نکاس یقفا حطس يور هک  مرج هب یمسج رب لکش قباطم-54

.دیروآ تسد هب ار یشبنج و ییاتسیا كاکطصا بیرض .دیامیپیم  تدم رد ار تکرح عورش زا سپ ۀیلوا رتم ود تفاسم ورین نیمه اب و هدمآ رد

6kgFF = 30N

1s

حطس رب شزغل ۀناتسآ رد مسج .تسا هدش هداد هیکت یمئاق راوید هب و هتشاد رارق نیمز یقفا حطس يور رب ریز لکش قباطم  نزو هب ینابدرن-55

بیرض ،دشاب  نابدرن رب راوید حطس فرط زا هدراو يورین یگرزب رگا .تسا زیچان مئاق راوید و نابدرن نیب كاکطصا يورین .دشابیم نیمز یقفا

.دیبایب ار یقفا حطس و نابدرن نیب ییاتسیا كاکطصا

300N

60N

تسدهب ار بوچ تکرح باتش .تسا  حطس و بوچ نیب یشبنج كاکطصا بیرض .مینکیم باترپ یقفا یحطس يور ،یقفا روطهب ار یبوچ هعطق-56

.دیروآ

0٫2

ةزادنا .ددرگ یمرب فلاخم تهج رد  يدنت اب یقفا تروصب و دنک یم دروخرب يراوید هب  یقفا يدنت اب  مرج هب يا هلولگ-57

.دینک هبساحم ار هلولگ ۀناکت رییغت

0٫05kg20m/s15m/s

v0

زا ،ریز طیارش رد .تسا هدش باترپ هدش هداد ناشن تهج رد نیمز حطس يالاب  عافترا زا  ۀیلوا تعرس اب  مرج هب یمسج هدش هداد لکش رد-58

ضرف هظحل ره رد مسج تکرح تهج فالخ رد و تباث يرادقم هتسویپ اوه تمواقم يورین( .دینک صخشم ار مسج هناکت رادرب تارییغت تهج  ات 

.دوش ضرف زیچان اوه تمواقم )فلا.)دوشیم

.میشاب هتشاد اوه تمواقم )ب

mv ⃗ 0H

AB
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ضرف اب .مینکیم اهر نامزمه روط هب  عافترا هب یجُرب يالاب زا )( تسا يرگید ربارب ود یکی یلاگچ هک ار  و  ةزادنامه يوگ ود-59

یقفا حطس هب يوگ ود ندیسر نامز ؟تسا رتشیب نیمز اب يوگ مادک دروخرب يدنت ،دشاب ناسکی و تباث يوگ ود تکرح یط رد اوه تمواقم يورین هکنیا

):زاین تروص رد( .دینک هسیاقم مه اب ار نیمز

AB= 2ρ
B

ρ
A

h

g ≃ 10m/s2

؟تسا نیمز حطس رد یشنارگ باتش ربارب دنچ هرایس نیا رد یشنارگ باتش .تسا نیمز عاعش و مرج ربارب  و  بیترت هب يا هرایس عاعش و مرج-60 52

.دینک باسح ار حطس و مسج نیب یشبنج كاکطصا بیرض .دوش یم هدیشک نوتوین  يورین اب یقفا حطس يور تباث يدنت اب  مرج هب یمسج-61

)(

2kg10

g = 10N/kg

).تسا رنف لوط ( :تسا لباقم لکش قباطم ،)رنف لوط - ورین( نآ رب دراو يورین بسحرب يرنف لوط تارییغت رادومن-62

.دینک باسح ار رنف تباث )فلا

؟دسر یم  هب رنف لوط ییورین هچ اب )ب

1711

18

F( (N

L( (cm

L

18٫5cm

تروصهب  رد مسج نامز - ناکم ۀلداعم .دراد رارق ،تساه روحم رب قبطنم هک یقفا حطس يور رب  مرج هب یمسج-63

).تسا یتباث بیرض (:دشاب هدش دراو  و  ياهورین مسج هب رگا .تسا

.دیبایب  رد ار  )فلا

بسحرب ار  .مینکیم دراو مسج هب زین ار  يورین ،دشاب تباث مسج ۀناکت رادرب دعب هب  زا میهاوخب رگا )ب

.دیبایب هکی ياهرادرب

.دینک مسر ار مسج نامز - هناکت رادومن )پ

m

x

2kgxSIx = A − 6t + 12t2

= −4F ⃗ 
1 i ⃗ = 16F ⃗ 

2 i ⃗ A

ASI

t = 2sF ⃗ 
3F ⃗ 

3

x

y

m=2kg
0

روسناسآ

هج
 ت

رح
ک

ت

( (

هب ياهدنوش دنُک باتش اب هک يروسناسآ ِفقس ِجنک هب  يورین طسوت  مرج هب یمسج ،لباقم لکش قباطم-64

،دوش رظنفرص حوطس مامت كاکطصا زا رگا .تسا هدش هتشاد هاگن و هداد سامت ،تسا تکرح لاح رد )!مئاق دادتما رد( نییاپ فرط هب  یگرزب

) ( ؟تسا نتوین دنچ دنکیم دراو مسج هب روسناسآ فقس هک ییورین

m = 2kg= −60 + 30 (SI)F ⃗  i ⃗  j ⃗ 

1
m

s2

g = 10
N

kg

هب هرک ود نیا هک یشنارگ يورین .تسا  رگیدکی زا اهنآ زکرم ۀلصاف هک دیریگب رظن رد ار  و  ياه مرج هب نگمه رپوت هرُک ود-65

)(؟تسا نوتوین دنچ دننک یم دراو رگیدکی

120kg40kg4m

G = 6٫6 × N /k10
−11

m2 g2

:دینک رپ بسانم ياه هملک اب ریز ياه هلمج رد ار یلاخ ياهاج -66
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.دراد یگتسب نآ يدنت و مسج ..................  هب ،اوه دننام هراش کی تمواقم يورین

.دراد ..................  تبسن رگیدکی زا اه نآ نیب ۀلصاف عبرم اب هرذ ود نیب یشنارگ يورین

.تسا  ..................  تکرح ریسم رب هراومه هناکت رادرب ،یتکرح ره رد

.دبای یم ..................  نیمز یشنارگ باتش ،میور یم الاب فرط هب نیمز حطس زا هک یماگنه

ةدنوشدنت و تباث باتش اب روسناسآ رگا .میزیوآیم روسناسآ کی فقس زا ار رنف و میدنبیم  تباث اب يرنف هب ار  مرج هب ياهنزو-67

)( ؟دوشیم رتمیتناس دنچ رنف لوط رییغت ،دنک تکرح الاب فرط هب

3kg20
N

cm
2

m

s2

g = 10
m

s2

F

مسج رب دراو ياهورین ریاس )فلا.میاهتشاد هاگن تباث و هدرشف راوید هب  یقفا يورین اب ار یمسج ،ورهبور لکش دننامه-68

.دینک مسر همانخساپ رد ار

؟تسا ردقچ مسج رب دراو صلاخ يورین )ب

F = 10N

؟دوشیم طوبرم نوتوین نوناق زا کیمادک هب ،ریز ياههرازگ زا کی ره-69

.دنکیم دراو تهج فالخ رد اما اتسارمه و هزادنامه ییورین لوا مسج هب زین مود مسج ،دنک دراو ورین رگید مسج هب یمسج هاگره )فلا

.دوش دراو نآ هب يرفص ریغ صلاخ يورین هکنآ رگم دنکیم ظفح ار دوخ تباث تعرس اب تکرح ای نوکس تلاح ،مسج کی )ب

F

.تسا تسار فرط هب تکرح لاح رد  یشبنج كاکطصا بیرض اب یحطس يور لکش قباطم  مرج هب یمسج-70

)g=10N/kg( .دیروآ تسدب ار مسج تکرح باتش ؛دشاب  مسج رب دراو یقفا تباث يورین رگا

0٫5kg0٫2

F = 5N

:دیناوتب نآ اب هک دینک یحارط یشیامزآ-71

.دیروآ تسدهب ار  نآ زا هدافتسا اب و دیریگب هزادنا ار حطس يور شزغل لاح رد بوچ هعطق کی دننام یمسج رب دراو یشبنج كاکطصا يورین )فلا

.دینک قیقحت ار مسج ود سامت حطس تحاسم هب یشبنج كاکطصا يورین یگتسب مدع ای یگتسب )ب

μk

.تسا  اب بسانتم  دهد ناشن هک دینک یحارط یشیامزآ-72 fs,maxFN
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m=3kg

F

راوید حطس فرط زا هدراو يورین .تسا هدش هداد هاگن تباث و هدش هداد هیکت یمئاق راوید هب  یقفا يورین طسوت  مسج لباقم لکش رد-73

و ( ؟دیامن شزغل هب عورش مسج هکنیا نودب داد شهاک ناوت یم نوتوین دنچ رثکادح ار  يورین .دزاس یم  ۀیواز راوید حطس اب مسج هب

)و  و

m = 3kgF

53
∘

F=μs

6

7

cos = 0٫837
∘sin = 0٫637

∘
g = 10N/kg

زا صخشم ۀلصاف رد ةرذ کی و يورک مسج نیا نیب یشنارگ يورین نتفای يارب میشاب هتشاد تخاونکی مرج عیزوت اب يورک مسج کی رگا مینادیم«-74

».تسا هدش زکرمتم هرک زکرم رد هرک نیا مرج مینک ضرف میناوتیم هرک نیا

تخاونکی اهنآ رد مرج عیزوت و يورک اههرایس( .تسا نیمز ةرک حطس تحاسم و یلاگچ ربارب راهچ و فصن بیترت هب  ةرایس حطس تحاسم و یلاگچ

:دشابیم  نیمز ةرک زکرم زا ۀلصاف هظحل کی رد ).دنوشیم ضرف

x

d

؟تسا ربارب مه اب نیمز ةرک و  ةرایس زا لصاح هرایس زکرم یشنارگ باتش نیمز ةرک زکرم زا هلصاف هچ رد هظحل نیا رد x

؟تسا نیمز حطس رد شنارگ باتش ربارب دنچ هرایس حطس رد شنارگ باتش

.دیروآ تسدهب ار هاگهیکت يدومع يورین .تسا لداعت لاح رد حطس يور رب مسج ریز لاکشا زا کیره رد-75

)(

m)ب              m)فلا

F=20N

m)پ

F=20N

m = 10kg
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