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.1ياصٌ َای سیز را تعزیف کىیذ4( .ومزٌ)
الف .سزعت متًسط

ب.تکاوٍ

د .ديرٌ

ج.ایىزسی

.2عثارت َای مىاسة را اوتخاب کىیذ2(.ومزٌ)
الف .در حزکت تىذ شًوذٌ ،تزدار َای سزعت ي شتاب (َم عالمت-مخالف العالمت) می تاشىذ.
ب .در حزکت دایزٌ ای یکىًاخت تزدار شتاب مزکشگزا ي تزدار سزعت خطی تز َم (عمًدوذ-مىطثق
َستىذ.
ج .در حزکت ماًَارٌ سزعت حزکت آن تا ( فاصلٍ اس مزکش سمیه – جذر فاصلٍ اس مزکش سمیه ) راتطٍ
عکس دارد.
د  .در پزتاب افقی اس ارتفاع مشخص سمان سقًط ( مستقل اس  -ياتستٍ اس ) سزعت ايلیٍ پزتاب است.

 .3اس ارتفاع  25متزی سطح سمیه گلًلٍ ای در راستای قائم ري تٍ تاال پزتاب می شًد ي پس اس  4ثاویٍ
تٍ ارتفاع محل پزتاب تاسمی گزدد.ایه گلًلٍ2( ( g  10) :ومزٌ)
الف .تا چٍ سزعتی پزتاب شذٌ؟
ب .تا چٍ سزعتی تٍ سمیه خًاَذ خًرد؟

.4معادلٍ حزکت جسمی تٍ صًرت

x  4t 2  3
y  t 3  2t

می تاشذ .اوذاسٌ شتاب آن را در  t=1محاسثٍ

کىیذ 2( .ومزٌ)

.5در شکل سیز جسم ساکه است .جاتٍ جایی آن را در اثز ویزيی ياردٌ پس اس  2ثاویٍ محاسثٍ
کىیذ2(.ومزٌ)

F=100N

m=10kg

  37  S  0.3  K  0.25

 .6ویزيی کشش ریسمان را در وقاط مشخص شذٌ محاسثٍ کىیذ2(.ومزٌ)
T3
m  2

T1

m2  1Kg

T2

m1  6Kg

m3  3Kg

 .7جسمی تا سزعت ايلیٍ تٍ صًرت سايیٍ دار وسثت تٍ افق اس سطح سمیه پزتاب می شًد ي در
تاسگشت تٍ سطح سمیه تزخًرد می کىذ .اگز حذاکثز ي حذاقل سزعت آن تٍ تزتیة  111ي  51متز تز
ثاویٍ تاشذ ،تزد ي ارتفاع ايج پزتاتٍ را مشخص کىیذ2(.ومزٌ)
 .8سزعت خطی حزکت ماًَارٌ ای کٍ ريی مذاری تٍ فاصلٍ  6.4  105 Kmاس مزکش سمیه می چزخذ را
محاسثٍ کىیذ) .

s2

g  10 m

 2( ( Re  6.4  103 Kmومزٌ)

 .9ویزيی تحمل تا حذ پارگی تزای ریسمان آيوگ ،دي تزاتز يسن گلًلٍ آيوگ است .حذاکثز میشان
اوحزاف آيوگ را محاسثٍ کىیذ تا جایی کٍ ریسمان پارٌ وشًد 2(.ومزٌ)

