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با سمه تعالي نام ونام خانوادگي :
آزمون فيزیك  3فصل 2
ردیف

1

شهرستان  :مينودشت

نام پدر :
دبيرستان  :فدک

شماره كالس :
نام دبير  :جهاني

تاریخ 97 /9/21 :
زمان  45 :دقيقه

شرح سواالت
مفاهيم فيزیکي زیررا تعریف كنيد :الف) لختي :

بارم
2

ب) قانون دوم نيوتون :
پ) نيروی مقاومت شاره :
2

كامل كنيد  :الف ) وقتي جسمي در هوا سقوط مي كند پس از مدتي به تندی ثابتي به نام  ...........مي رسد.
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ب ) رابطه  fsmax=μs FNرا هنگامي كه جسم در ........................................باشد مي توان به كار برد.
پ) ضریب اصطکاک ایستایي به عواملي مانند  ..................و  ..................بستگي دارد.
ت) سطح محصور بين  .........................................برابر تغيير تکانه جسم است.
ث )یك خودروی سواری و یك كاميون با تکانه یکساني در حركت اند انرژی جنبشي كاميون  ..................از سواری است.

3

كداميك از عبارات زیر درست وكداميك نادرست است؟

2

الف) از نيروهای عمل و عکس العمل نمي توان برآیند گيری كرد .ص  غ 
ب) اندازه نيروی اصطکاک در آستانه حركت از اندازه نيروی اصطکاک جنبشي بيشتراست .ص  غ 
پ) نيرویي كه باعث حركت رو به جلوی ما در سطح زمين ميشود ،نيروی اصطکاک ایستایي است .ص  غ 
ت)نيروی وارد بر جسم در جهت سرعت جسم است  .ص  غ 
ث)اگر برایند نيروهای وارد بر جسمي صفر باشد تکانه آن ثابت است .ص  غ 
ح)آهنگ تغيير تکانه یك جسم برابر با برآیند نيروهای وارد بر جسم است .ص  غ 
ج)برای جسمي ساكن با كاهش نيروی عمودی تکيه گاه نيروی اصطکاک ایستایي نيزكاهش مي یابد.
چ)هرچه تکانه یك جسم بيشتر باشد ،برای متوقف كردن آن در یك مدت زمان معين ،نيروی بيشتری الزم است.

4

الف  -چرا وقتي قایقران پارو ميزند ،قایق در آب حركت مي كند،

1

ب -منظور از نيروی اصطکاک در آستانه حركت چيست؟ رابطه ی آن را بنویسيد ؟
5

به دو جسم  Aو  Bكه  m A > m Bاست .نيروهای مساوی بر آنها وارد مي كنيم .
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شتاب حركت كدام جسم بيشتر است ؟ چرا ؟
6

نقش كمربند ایمني و كيسه ی هوا در كم شدن آسيب ها در تصادف ها را بيان كنيد.

7

نرده باني به جرم 10 kgمطابق شکل به دیوار تکيه داده شده و درآستانه سر خوردن است.
اگر ضریب اصطکاک ایستایي در پای نردبان و زمين برابر  0/6و
در سر نردبان و دیوار 0/4باشد.
الف) تمام نيروهای وارده بر نردبان و عکس العمل آنها را رسم كنيد؟
ب) نيروهایي كه زمين و دیوار بر نردبان وارد مي كنند را محاسبه كنيد؟
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8

جسمي با سرعت افقي  20m/sرا روی سطح افقي پرتاب مي كنيم .اگر ضریب اصطکاک جنبشي بين جسم و
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سطح برابر  0/25باشد جسم پس از پيمودن چه مسافتي مي ایستد ؟ ()g = 10m/s2

9

جسمي به جرم  6 kgروی یك سطح افقي قرار دارد .اگر به این جسم نيروی افقي ( 24)Nوارد كنيم شتاب
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حركت جسم  3 m/s2مي شود.
الف) نيروی اصطکاک چقدر است؟
ب) ضریب اصطکاک جنبشي بين جسم و سطح را بدست آورید.
10

11

1

شخصي به جرم  80كيلوگرم درون آسانسوری ایستاده است .نيروی عمودیي كه كف آسانسور به شخص وارد

1

ميكند ،در حالتي كه آسانسور با شتاب  2متر بر مجذور ثانيه به طرف پایين شروع به حركت ميكند را
محاسبه كنيد.

12

وزنه ای به جرم  2kgرا به انتهای فنری به طول  12cmكه ثابت آن  20N/cmاست مي بندیم و فنر را از سقف
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یك آسانسور آویزان مي كنيم .طول فنر را در حالت های زیر محاسبه كنيد)g=10N/kg(.
الف -آسانسور با سرعت ثابت  2m/sرو به پایين در حركت است.
ب -آسانسور با شتاب ثابت  2m/s2از حال سکون رو به پایين شروع به حركت كند.

13

ماهواره ای به جرم  500 kgدر ارتفاع  1000 kmاز سطح زمين به دور زمين مي چرخد نيروی گرانش وارد بر
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آن چند نيوتون است؟ [ ] Me=6 1024 kgو []Re=6000Km , G=6 10-11 Nm2 / kg2

14

توپي به جرم  800gبا تندی ( 20)m/sدر راستای افقي به یك دیوار برخورد كرده و با همان تندی در همان
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راستا برمي گردد .اگر زمان برخورد توپ با دیوار  0/05 sباشد .اندازه نيروی متوسطي كه به توپ وارد مي شود
20

چقدر است؟

نمره
موفق باشيد

