بهار 1391

تمرینات فیزیک پیش – سری دوم – مهلت تحویل  18خرداد
یاباشد«.
»توجه :علتمت ویرگول ) (,در اعداد ابه تمعنی تممیز تم ب
تشناسی یک بعدی
فصل دوم – حرک 
-1

)سوال( از دیدگاه فیزیکی ،تفاوت سرعت و تندی چیست؟
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یتواند ابه سمت غرب اباشد؟ جهت حرکت یک جسم ابه
جهت شتاب حرکت جسمی ابه سمت شرق اباشد ،آیا حرکت تم ب
شتاب ابستگی دارد یا ابه سرعت؟
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یکند .راننده ابرای تمدت دو ثانیه نگنابه ش را ابنه تمنظنره کنه در کننار
اتوتمبیلی ابا سرعت  1۰۰کیلوتمترابرساعت حرکت تم ب
یرود؟
یاندازد .در این تمدت اتوتمبیل چقدر جلو تم ب
جاده است ،تم ب
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ابعد از اببهسازی یک جاده ،حداکثر سرعت تمجاز را از  ۹۰ابه  11۰کیلوتمترابرساعت افزایش دادبهاند .ابنرای تمسنافت 12۰
یشود؟
کیلوتمتری ،زتمان تمسافرت چقدر کمتر تم ب
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ناهای تمختلف در تمواضع زیر قرار دارد:
یکند و در زتما ب
ذربهای در جهت تمثبت تمحور xاها حرکت تم ب
تمکان )تمتر(
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)الف( تمنحنی تمکان و زتمان )ب( سرعت تمتوسط ابین چهار ابازه زتمانی )ابه دلخواه خودتان( را تمحاسبه نمایید.
-۶

ابرای آنکه اهواپیمایی از زتمین ابلند شود اباید سرعتش در اباند پرواز ابه  3۶۰کیلوتمترابرساعت ابرسد .ابا فرض اینکه شتاب
ثاابت و طول اباند پرواز  18۰۰تمتر است ،کمینه شتاب لزم اهواپیما را در صورتی که از حالت سکون شننروع ابننه حرکننت
نمایید ،چقدر است؟
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یکند و فاصله ابین دو نقطه  Aو  Bرا که  ۶5تمتر اسنت در تمندت زتمنان  5ثنانیه طنی
اتوتمبیلی ابا شتاب ثاابت حرکت تم ب
تمیکند .سرعت اتوتمبیل اهنگام عبور از نقطه دوم  12تمترابرثانیه است) .الف( سرعت اتوتمبیل در نقطنه اول چقندر اسنت؟
)ب( شتاب آن چقدر است؟
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یکنیم ،سنگ ابعد از تمدت زتمان 1۰
تابام آن از حالت سکون راها تم ب
ابرای اندازبهگیری ارتفاع یک ساختمان سنگی را از پش ب
یکند ،ارتفاع تقریبی این ساختمان چقدر است؟ سنگ ابا چه سرعتی ابا زتمین ابرخورد خوااهد کرد.
ثانیه ابا زتمین ابرخورد تم ب

-۹

یکند ،ابا فرض اینکه این سنگ از حالت سکون راها شده اسنت ،ارتفناع
سنگی ابا سرعت  3۰تمترابرثانیه ابا زتمین ابرخورد تم ب
اولیه سنگ چقدر ابوده است؟ چه زتمانی طول کشیده تا این سنگ ابا زتمین ابرخورد کند؟
تموفق اباشید
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