بسمه تعالی
سؤاالت امتحان پایان ترم درس فیزیک  1مهنذسی
وام استاد:

رپدیس علوم پاهی

تعذاد سًال 6:
استفادٌ از ماشیه حساب :مجاز

گريٌ آمًزشی :فیسیک

زمان پاسخگًیی  0:00:ساعت
غیرمجاز

وًع امتحان  :باز

وام ي وام خاوًادگی داوشجً

تاریخ امتحان59/0/00:

تعذاد صفحٍ0:

شمارٌ داوشجًیی

بستٍ

« به همراه داشته موبایل (خاموش یا روشه)تخلف محسوب گشته و اکیذا"ممنوع میباشد»

بارم
 -1جسن هقاتل داسای چگالی طَلی یکٌَاخت  هیتاشذ.
هکاى هشکض جشم سا پیذا کٌیذ.
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ٍ -2اگٌی تا سشعت ثاتت  v=1m/sحشکت هیکٌذ .اص
یک قیف ساکي ،شي تا آٌّگ  0/1kg/sتِ طَس قائن
سٍی ًَاس هی سیضدً .یشٍی خاسجی الصم تشای ثاتت هاًذى
سشعت ٍاگي چقذس است؟
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 -3دس شکل هقاتل شعاع چشخی کِ تش سٍی یک هحَس افقی تذٍى
اصطکاک ًصة شذُ تشاتش  0/2mاست .طٌاب تذٍى جشهی دس اطشاف
چشخ پیچیذُ شذُ ٍ تِ جعثِای تِ جشم  2Kgکِ سٍی یک سطح
شیثذاس تذٍى اصطکاک تا صاٍیِ شیة  =30قشاس داسد ،هتصل شذُ
است .جعثِ تا شتاب  2m/s2تِ سوت پاییي سطح شیثذاس حشکت
هیکٌذ .هقذاس لختی دٍساًی چشخ دس ایي حالت چقذس است؟
 -4دس شکل صیش ًوای دیذ اص تاالی هیلِ ًاصک یکٌَاختی تِ طَل  ٍ 0/6mجشم  Mسا ًشاى هی دّذ کِ تطَس
افقی تا سشعت صاٍیِای  ٍ 8rad/sتِ طَس پادساعٌگشد حَل هحَسی کِ اص هشکض آى هیگزسد ،هیچشخذ .رسُای
تِ جشم  M/3کِ تطَس افقی دس حال حشکت است ،تِ ایي هیلِ تشخَسد هیکٌذ ٍ تِ آى هیچسثذ .هسیش رسُ دس
لحظِ تشخَسد ،عوَد تش هیلِ است ٍ اص هشکض آى تِ اًذاصُ  dفاصلِ داسد.

1/5
نمره

بسمه تعالی
سؤاالت امتحان پایان ترم درس فیزیک  1مهنذسی
وام استاد:

رپدیس علوم پاهی

تعذاد سًال 6:
استفادٌ از ماشیه حساب :مجاز

گريٌ آمًزشی :فیسیک

تاریخ امتحان59/0/00:

زمان پاسخگًیی  0:00:ساعت
غیرمجاز

وام ي وام خاوًادگی داوشجً

وًع امتحان  :باز

تعذاد صفحٍ0:

شمارٌ داوشجًیی

بستٍ

« به همراه داشته موبایل (خاموش یا روشه)تخلف محسوب گشته و اکیذا"ممنوع میباشد»

الف) تِ اصای کذام هقذاس  ،dهیلِ ٍ رسُ پس اص تشخَسد تِ سکَى هیسسٌذ .ب) اگش  dتضسگتش اص ایي هقذاس تاشذ،
هیلِ ٍ رسُ دس چِ جْتی هیچشخٌذ؟
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 -5کشُای تَپش ٍ کَچک تِ جشم  ٍ mشعاع  rسٍی تپِ ًین کشٍی
هطاتق شکل قشاس داسد .دس صَستیکِ شعاع تپِ  R=17cmتاشذ ٍ کشُ
کَچک تا ضشتِ تسیاس کَچکی ششٍع تِ غلتش کٌذ ،سطح کشُ سا دس
استفاع  hتشک خَاّذ کشد .استفاع  hچقذس است؟ (هواى ایٌشسی کشُ
تَپش ّوگي حَل هحَسی کِ اص هشکض جشم آى هیگزسد تشاتش است تا:
2
5
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 -6دس شکل صیش هیلِ یکٌَاختی تِ ٍصى  ٍ 200Nطَل  3mهطاتق شکل تِ دیَاس
لَال شذُ است .تیشیٌِ کششی کِ طٌاب هیتَاًذ تحول کٌذ تشاتش  500Nاست.
اگش صاٍیِ تیي طٌاب ٍ هیلِ سا  =30دسًظش تگیشیذ ،الف) تیشتشیي فاصلِای سا
ًسثت تِ لَال پیذا کٌیذ کِ تا قشاس دادى جشهی تا ٍصى ّ 300Nوچٌاى طٌاب پاسُ
ًشَد .ب) ًیشٍی افقی ٍ عوَدیای سا کِ اص طشف لَال تش هیلِ ٍاسد هیشَد سا
تعییي کٌیذ
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داوشجًی گرامی لطفا" در پایان جلسٍ امتحان  ،برگٍ سًاالت را َمراٌ پاسخىامٍ بٍ مسؤل جلسٍ تحًیل ومائیذ.

