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 شماره دانشجویی:
m/sتوجه: استفاده از ماشین حساب غیرمجاز و 

201g= است  

 

 

ٍ  m50فاصلِ ضَد. تازیکي دیگری کِ در ضَت هی 45تحت زاٍیِ  m/s20یک تَج فَتثال تا سرعت  -1

کٌذ. حذاقل سرعت فرد قرار دارد تطَر ّوسهاى ٍ تا سرعت ثاتت ترای گرفتي تَج حرکت هی Bدر ًقطِ 

 قثل از رسیذى تَج تِ زهیي تِ آى ترسذ؟ تاچقذر تاضذ 

 

5/1  

 ًورُ

کِ ضریة اصطکاک ایستایی تیي قطعِ ٍزى دارًذ. الف( در حالتی N24  ٍN22تِ ترتیة  A  ٍBقطعات  -2

A  2/0ٍ سطح هیس=  ِتاضذ، حذاقل ٍزى قطعC  ترای جلَگیری از لغسشA  ِچقذر است؟ ب( اگر قطعC 

 15/0ٍ هیس تراتر  Aتردارین ٍ فرض کٌین کِ ضریة اصطکاک جٌثطی تیي جسن  Aاگْاًی از رٍی ًرا تطَر 

 ) قرقرُ را فاقذ جرم ٍ اصطکاک درًظر تگیریذ.(چقذر است؟ Aتاضذ، ضتاب حرکت 

 

2 

 ًورُ

ًسثت تِ سطح افق قرار  =45داری تا زاٍیِ هتقارى ح ضیةطتر رٍی س =kg1m1=  ٍkg2m2دٍ جسن  -3

-طح ضیةٍ س m1  ٍm2جسن دٍ . درصَرتیکِ ضریة اصطکاک تیي کٌٌذٍ تا سرعت ثاتت حرکت هی ذًردا

تر تَسط کطص ًخ را هحاسثِ کٌیذ. ب( کار اًجام ضذُ  kصطکاک جٌثطی الف( ضریة ا دار یکساى تاضذ،

دار حرکت ح ضیةطتِ طرف تاالی س m10تِ اًذازُ  m1درصَرتیکِ جسن  ،را هحاسثِ کٌیذ m1رٍی جسن 

 )قرقرُ را فاقذ جرم ٍ اصطکاک درًظر تگیریذ.( کٌذ.

 

5/1  

 ًورُ
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-ضَد ٍ هسیر زیر را طی کردُ ٍ تا فٌر ترخَرد هیرّا هی Aاز ًقطِ  kg10تِ جرم  یهقاتل جسودر ضکل  -4

ثاتت فٌر  تاضذ. درصَرتیکِاصطکاک هی فاقذ BCضَد. توام هسیر تِ غیر از ای هتَقف هیکٌذ ٍ تطَر لحظِ

N/m2250k= ٍ  تیطیٌِ هقذار فطردگی فٌرcm30  تاضذ، ضریة اصطکاک جٌثطی تیي سطحBC  جسن را ٍ

 تعییي کٌیذ.

  
 

5/1 

 ًورُ

کٌذ. تر رٍی هسیری هطاتق ضکل ٍ تذٍى سرعت اٍلیِ ضرٍع تِ لغسش هی Aی از ًقطِ جسن کَچک -5

ای ضکل تِ دایرُهسیر ًین تخطی از در اًتْای هسیر ٍارد ایي جسن تاضذ.هی h از سطح زهیي Aًقطِ  ارتفاع

ضعاع 
2

h
چیي ًطاى دادُ ضذُ تخطی از هسیر کِ ٍجَد خارجی ًذارد ترای درک تْتر تصَرت خط ضَد.هی 

 جسن در ارتفاعثاتت کٌیذ کِ الف( است. 
6

5h هسیر ًیوذایرُ ای ضکل را ترک خَاّذ  ،ًسثت تِ سطح زهیي

سرعت جسن را پس از  ذکی پس از ایي ارتفاع تِ پایاى ترسذ،درست اً ایدر صَرتیکِ هسیر دایرُب(  .کرد

( حذاکثر ارتفاع جسن ًسثت تِ زهیي، پس از ترک ج .پیذا کٌیذدر تاالتریي ًقطِ هسیرش  ٍ ترک ًیوذایرُ

 ًوَدى ًیوذایرُ چقذر است؟
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