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 ًیشٍ چیست؟ -1

 ًیشٍ اثش هتقاتل دٍ خسن است. یا ًیشٍ ػاهلی است کِ اگش تش یک خسن ٍاسد شَد، تاػث تغییش دس ٍضؼیتش

 50ص شَد.هی

 دس اخسام لضٍهاً ایي کِ داسًذ هشاسکت خسن( دٍ | یک................... . ) ّوَاسُ ًیشٍ، آهذى ٍخَد تِ دس -2

  (.ًیستٌذ | ّستٌذ) یکذیگش تا تواس

 ًیستٌذ -دٍ 

 50......... ّستٌذ. صًیشٍّای ٍاسد تش خسن ......... اگش تشآیٌذ ًیشٍّای ٍاسد تش خسن طفش تاشذ، -3

 هتَاصى

 50ص کٌیذ؟ تؼشیف سا هتَاصى ًیشٍّای -4

 ًیشٍّای گَئینهی کٌٌذ، خٌثی سا یکذیگش اثش ًیشٍّا ایي ٍ کٌذ اثش صهاى ّن طَس تِ ًیشٍ چٌذ خسوی تش اگش

 .اًذهتَاصى خسن تش ٍاسد

 ًیشٍ چِ ٍیژگی داسد؟ -5

 ًیشٍ داسای اًذاصُ ٍ خْت است.

 50اًذ. صٍقتی خَدسٍ دس یک هسیش هستقین تا ..................... ثاتت حشکت کٌذ ًیشٍّای ٍاسد تش آى هتَاصى شذُ -6

 سشػت



 50قاًَى اٍل ًیَتَى سا تٌَیسیذ. ص -7

 اداهِ هستقین خط ساستای دس خَد یکٌَاخت حشکت تِ خسن آى ًکٌذ، اثش ًیشٍیی ّیچ خسوی تش اگش

 .هاًذ هی تاقی سکَى حال دس تاشذ ساکي اتتذا دس خسن اگش دّذ، هی

 51کٌذ؟ صدس چِ حالتی ًیشٍی خالظی تش خسن اثش هی -8

کٌٌذ، آًگاُ ًیشٍی خالظی سا خٌثی ًویکٌٌذ تِ ّن تخَسد، ّوذیگش اگش تَاصى ًیشٍّا کِ تش خسن اثش هی

 تش خسن اثش خَاّذ کشد.

 کٌذ، ػلت چیست؟چتشتاص تا سشػت ثاتت سقَط هی -9

 تاشذ یؼٌی ًیشٍی ٍصى ٍاسد تش آى تشاتش ًیشٍی هقاٍهت َّای ٍاسد تش آى است.تشآیٌذ ًیشٍّای ٍاسد تش چتشتاص طفش هی

 51اثش ًیشٍی خالض تش خسن چیست؟ ص -10

کٌذ ٍ یا اگش دس حال حشکت تَد، تغییشی دس حشکت آى ایي ًیشٍ خسن ساکي ششٍع تِ حشکت هیتش اثش 

  آیذ. )ًیشٍی خالض ػاهل شتاب است.(تِ ٍخَد هی

 51گیشد. صاگش دس پشٍاص َّاپیوا، ًیشٍی ................ تیشتش اص ٍصى شَد، َّاپیوا اٍج هی -11

 تاال تشی

 51ص. کٌذکاّش پیذا هی استفاع َّاپیوا شَد، ٍصى اص کوتش................  ًیشٍی َّاپیوا، پشٍاص دس اگش -12

 تشی تاال

 51شَد؟ صدس چِ طَستی تغییشی دس حشکت َّاپیوای دس حال پشٍاص ایداد ًوی -13

 ٍقتی ًیشٍّای ٍاسد تش َّاپیوا هتَاصى تاشٌذ.

 52ص ًیشٍی خالض ػاهل ایداد .................... است. -14

 شتاب



 شَد؟هی خسن شتاب تاػث صیش ػَاهل اس یک کذام -15

 ثاتت سشػت تا خسن    د( حشکت خشم خالض           ج( ًیشٍی هتَاصى      ب( ًیشٍی( الف

 خالض ًیشٍی( ب

 52است. ص .................. ًیشٍی تاشٌذ یؼٌی تَاصى دس خسن تش ٍاسد ًیشٍّای اگش -16

 خالض طفش

 52شَد. صایداد شتاب ًیض هی سثة ًیشٍی خالض ٍاسد تش یک خسن سثة .............. آى خسن شَد اگش -17

 تغییش سشػت

 53ص شتاب یک خسن تا ّش یک اص هَاسد صیش چِ استثاطی داسد؟ -18

 الف( تا ًیشٍی ٍاسد تش آى                         ب( تا خشم خسن

 یاتذ(هستقین داسد. )ّش چِ قذس ًیشٍ تیشتش شَد شتاب ًیض افضایش هیالف: شتاب تا ًیشٍی ٍاسد ساتطِ 

 یاتذ(ساتطِ ػکس داسد. )تا افضایش خشم شتاب کاّش هی خسن خشم تاب: 

 53تٌَیسیذ؟ ص سا ًیَتي دٍم قاًَى -19

گیشد کِ ایي شتاب ًسثت ّش گاُ تش خسن ًیشٍی خالظی ٍاسد شَد، خسن تحت تاثیش آى ًیشٍ شتاب هی

 دس ّواى خْت ًیشٍ است ٍ تا خشم خسن ًسثت ٍاسٍى داسد.هستقین تا ًیشٍی ٍاسد تش خسن داسد ٍ 

 53ص است. خسن تش ٍاسد............ ........... ًیشٍی خْت دس شتاب خْت -20

 خالض

 53داسد. ص ٍاسٍى ًسثت .......................... تا شتاب -21

 خشم خسن



 53فشهَل شتاب سا تٌَیسیذ. ص -22

ًیشٍی خالض

خشم خسن
 شتاب خسن;  

 

 
  ;a 

دس ساتطِ  -23
 

 
  ;a  ،ٍ54ص خشم ٍ شتاب سا هشخض کٌیذ.یکای ًیش 

 ( ٍ یکای شتاب ًیَتَى تش کیلَگشم )kg( ، یکای خشم، کیلَگشم )Nیکای ًیشٍ ًیَتَى )
 ( است.⁄  

 54دس شکل صیش هیضاى شتاب سا هحاسثِ کٌیذ: ص -24

                             
 

 
  ;a 

                          
   

    
  ;a 

                       
 ; شتاب 2 ⁄  

 54ص است؟ هَثش صیش ػَاهل یک کذام ایهساتقِ خَدسٍّای دس شتاب افضایش تشای -25

 خَدسٍ صیاد خشم ٍ هَتَس کن ًیشٍی( ب             خَدسٍ صیاد خشم ٍ هَتَس صیاد ًیشٍی( الف

 خَدسٍ کن خشم ٍ هَتَس کن ًیشٍی( د                خَدسٍ کن خشم ٍ هَتَس صیاد ًیشٍی( ج

 خَدسٍ کن خشم ٍ هَتَس صیاد ًیشٍی( ج

اص فشهَل  -26
ًیشٍی خالض

خشم خسن
 55، فشهَل ًیشٍ سا تذست آٍسیذ. ص; شتاب خسن 

ma  ;F                 خشٍ ; ًیشٍ                     شتاب
ًیشٍی

خشم
 ; شتاب 



ًیَتَى ٍ شتاب  380دّذ. اگش ًیشٍی اططکاک ًیَتَى اتَهثیلی سا ّل هی 500شخظی تا ًیشٍی  -27

 حشکت اتَهثیل یک دّن هتش تش هدزٍس ثاًیِ تاشذ خشم اتَهثیل سا حساب کٌیذ.

 ًیَتَى است. 120ًیَتَى کِ تشاتش  380هٌْای  500ًیشٍی خالض تشاتش 

Kg 1200  ;m                1/0   m  ;120                ma  ;F 

 خالض ًیشٍی تاشذ شمگکیلَ 60 خسن خشم اگش. تاشذهی کیلَگشم تش ًیَتي 2 شتاب داسای خسوی -28

 .کٌیذ حساب سا خسن تش

N 120  ;F                2   60  ;F                     ma  ;F 

کٌذ ٍ پس اص کیلَگشم اص حال سکَى تش سٍی یک سطح افقی ششٍع تِ حشکت هی 1خسوی تِ خشم  -29

ثاًیِ سشػت آى تِ  20
 

 
 سسذ. ًیشٍی ٍاسد تش خسن سا هحاسثِ کٌیذ.هی 20 

 

  
 1  ;

    

  
  ;a                    

تغییشات سشػت

صهاى
  ;a  

N 1  ;
 

  
 1   kg 1 ;F           ma  ;F 

 55ص کٌیذ؟ تؼشیف سا ٍصى -30

 شَد.ای( است کِ اص طشف صهیي تش خسن ٍاسد هیٍصى خسن تشاتش تا ًیشٍی گشاًشی )خارتِ

 55گیشًذ. صٍصى خسن سا تا ......................... اًذاصُ هی -31

 ًیشٍسٌح

 55یکای ٍصى چیست؟ ص -32

 ًیَتَى

 



 55سا تٌَیسیذ. صفشهَل ٍصى خسن  -33

 خشم خسن ; ٍصى خسن  شتاب خارتِ 

mg  ;w 

 55شتاب خارتِ دس سطح صهیي تقشیثا .................... است. ص -34

 ًیَتَى تش کیلَگشم 8/9

 56است؟ ص چقذس هاُ سطح سٍی خارتِ شتاب -35

 ًیَتَى تش کیلَگشم 6/1

 56است؟ ص چقذس هشیخ کشُ سٍی خارتِ شتاب -36

 ًیَتَى تش کیلَگشم  4

 56کیلَگشم است. ٍصى ایي داًش آهَص دس سطح صهیي چقذس است؟ ص 50خشم داًش آهَصی  -37

 خشم خسن ; ٍصى خسن  شتاب خارتِ 

N  500                خسن ٍصى;  50×  10; ٍصى خسن 

 . خشیذ سیة گشم 9500 هحوذ -38

  کٌیذ. حساب  صهیي سطح سٍی سا آى ٍصى  الف(

   است؟ چقذس هاُ کشُ دس آى ٍصى ب( 

 است؟ چقذس هشیخ کشُ دس آى ٍصى  ج

 ػاهل غلتیذى یک قطؼِ سٌگ دس سشاشیثی کَُ چِ ًیشٍیی است؟ -39

 ًیشٍی گشاًشی صهیي )ًیشٍی خارتِ صهیي یا ًیشٍی ٍصى(

 



 ًیست؟ تشاتش تقیِ تا صیش ّایحشکت اص یک کذام شتاب َّا، هقاٍهت اص طشف ًظش تا -40

 تاال تِ تَج یک تشج                 ب( پشتاب تاالی اص سٌگ یک سقَط( الف

 صهیي طشف تِ تَج َّاپیوا                                  د( تشگشت گشفتي ج( اٍج

 ّا ػوَدی است ٍلی دس َّاپیوا شتاب تشآیٌذی اص ًیشٍّا خَاّذ شذ.َّاپیوا؛ دس سِ هَسد دیگش حشکت گشفتي اٍج( ج

 دّذ؟ًیشٍی یک ًیَتًَی تِ خسوی تِ ٍصى یک ًیَتي چِ شتاتی تش حسة هتش تش هدزٍس ثاًیِ هی -41

Kg 
 

   
  ;m              8/9   m  ;1                  mg  ;w 

 

  
 8/9  ;

 
 

   

  ;a          
 

 
  ;a 

ّای صیش سا دس ّش یک اص حالت Fکیلَگشم تش سٍی سطح افقی هطاتق شکل قشاس داسد. ًیشٍی افقی  2خسوی تِ خشم  -42

                    تِ دست آٍسیذ.

 کٌذ.( خسن تا سشػت ثاتت حشکت هیآ

ب( خسن تا شتاب 
 

  
 حشکت کٌذ. 3 

 ٍقتی سشػت ثاتت است:

 F –   ;  0تشآیٌذ ًیشٍّا تشاتش طفش است پس هیضاى:                       

N 2  ;F                   0  ;2 – F 

 ٍلی ٍقتی خسن شتاب داشتِ تاشذ:

ma  ;F تشآیٌذ 

ma  ;   – F 

N 8  ;2  +6  ;F          3   2  ;2 - F 

 



 56کٌش ٍ ٍاکٌش سا تا رکش هثال تؼشیف کٌیذ. ص -43

 کٌذ )کٌش(ًیشٍ ٍاسد هیشخض تِ دیَاس 

 کٌذ )ٍاکٌش(ٍ دیَاس ًیض ًیشٍئی ّن اًذاصُ اها دس خالف خْت تِ شخض ٍاسد هی

 56شًَذ. صًیشٍی کٌش ٍ ٍاکٌش ّوَاسُ .................. ٍ .................... یکذیگشًذ ٍ تش دٍ خسن ٍاسد هی -44

 خالف خْت –ّن اًذاصُ 

 .تٌَیسیذ سا ٍاکٌش ٍ کٌش ًیشٍّای ٍیژگی -45

 ًیشٍی کٌش ٍ ٍاکٌش ّن ًَػٌذ. تِ ػٌَاى هثال ّش دٍ الکتشیکی ّستٌذ.

 ایي دٍ ًیشٍ ّوَاسُ ّن اًذاصُ، ّن ساستا ٍ دس خالف خْت یکذیگشًذ.

 شًَذ.ایي دٍ ًیشٍ تش دٍ خسن ٍاسد هی

 (تٌَیسیذ؟ ًیَتي  ٍاکٌش سا اص ًظشایضاک ساتطِ تیي ًیشٍّای کٌش ٍ)        57قاًَى سَم ًیَتَى سا تٌَیسیذ. ص -46

ّش گاُ خسوی تِ خسن دیگش ًیشٍ ٍاسد کٌذ، خسن دٍم ًیض تِ خسن اٍل ًیشٍیی ّن اًذاصُ ٍلی دس خالف 

 کٌذ.خْت ٍاسد هی

 ّش هَسد صیش اص کذام یک اص قَاًیي ًیَتي پیشٍی هی کٌذ؟ -47

 هی گیشد.)..........................(الف( پای هشین تِ شذت تِ پایِ هیض تشخَسد کشدُ ٍ دسد 

 .....()............................ شتاب تیشتشی خَاّذ داشت. ،تش تاشذب( ّش چقذس خشم یک اتَهثیل کن

 قاًَى دٍم ًیَتَىالف: قاًَى سَم ًیَتَى               ب: 

 58اططکاک چیست؟ ص -48

 شَد ٍ ایي ًیشٍ هایل است خسن سا اص حالت تاص داسد.ایداد هیشَد کِ دس اثش هالش دٍ سطح تِ ًیشٍیی گفتِ هی



 کذاهیک اص ًیشٍّای صیش، ًاشی اص تواس دٍ خسن است؟ -49

 آ( ًیشٍی اططکاک                                    آ( ًیشٍی اططکاک                      ب( ًیشٍی گشاًشی

 59اًَاع ًیشٍی اططکاک سا تیاى کٌیذ. ص -50

  ًیشٍی اططکاک خٌثشی -2ًیشٍی اططکاک ایستاتی              -1

 59ص ًیشٍی اططکاک ایستاتی چیست؟ -51

شَد ٍ هاًغ حشکت شَد کِ دس خالف خْت ًیشٍی ها تِ خسن ٍاسد هیتِ ًیشٍی اططکاکی گفتِ هی

 شَد.خسن هی

 59ًیشٍص اططکاک خٌثشی چیست؟ ص -52

کٌذ اص طشف سطح ًیشٍیی دس خالف خْت حشکت تش حشکت هیٌّگاهی کِ خسوی سٍی سطحی ششٍع تِ 

 گَیٌذ.شَد کِ سؼی دس هتَقف کشدى خسن داسد تِ ایي ًیشٍ، ًیشٍی اططکاک خٌثشی هیخسن ٍاسد هی

 59ص گَیٌذ؟تِ ًیشٍیی دس خالف خْت حشکت تش خسن ٍاسد شذُ تاشذ ٍ سثة ایستادى خسن شَد سا چِ هی -53

  ًیشٍی اططکاک خٌثشی

 59ص ًیشٍی اططکاک تیي دٍ خسن تِ چِ چیضی تستگی داسد؟ -54

 ٍ ًیشٍی ػوَدی سطح تِ خٌس دٍ خسن تستگی داسد.

 60یاتذ؟ صًیشٍی اططکاک چگًَِ افضایش هی -55

ّش چِ دٍ خسن  دّایی است کِ تیي دٍ خسن ٍخَد داسطکاک تیي دٍ خسن تِ ػلت ًاّوَاسیًیشٍی اط

شًَذ ٍ سًٍذ ٍ هاًغ حشکت هیّا تیشتش دس یکذیگش فشٍ هیتیشتش فششدُ شًَذ، ایي ًاّوَاسی سٍی ّن

 یاتذ.ًیشٍی اططکاک افضایش هی

 



تا سشػت ثاتت  kg 5خسوی تِ خشم  -56
 

 
اگش ًیشٍی اططکاک خٌثشی  .دس حال حشکت است 10

N10 ًیشٍی پیششاى سا حساب کٌیذ. ،تاشذ 

 تاشذ.ًیشٍی خالض )تشآیٌذ ًیشٍّا( تشاتش طفش هیتاشذ، چَى سشػت ثاتت هی

N 10  ; پیششاى - اططکاک ;  0                   پیششاى  – 10;  0               پیششاى 

 

 

 

 1395تثشیض آرس  3تْیِ اص هَالئی؛ دتیشستاى شْیذ فتح الِ پَس ًاحیِ 
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