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ثبرم

تَجِ  :1ػالهت در اػذاد ثِ هؼٌی هویس هیثبشذ.
تَجِ  :2در صَرت ًیبز شتبة گراًشی زهیي را  10 0 2در ًظر ثگیریذ.
1

ًیرٍی  10 0در جْت سوت راست ٍ ًیرٍی  20 0در جْت سوت چخ ثِ جسوی ثِ جرم
ًیرٍی کل ٍارد ثر جسن چقذر است؟ (ة) شتبة جسن چقذر خَاّذ ثَد؟

2

لَستری ثِ جرم  10 0تَسط طٌبثی ثِ صَرت ثبثت از سقف آٍیساى هیثبشذ ،اگر ثِ ایي لَستر ًیرٍی
دبییي ٍارد ًوبین( .الف) ًوَدار ًیرٍّبی ٍارد ثر لَستر را رسن ًوبییذ( ،ة) ًیرٍی کشش طٌبة چقذر خَاّذ ثَد.

3

اتَهجیلی ثِ جرم  400ثب سرػت ثبثت در حبل حرکت هی ثبشذ .اگر ضریت اصطکبک جٌجشی ثیي جبدُ ٍ تبیرّب  0 10ثبشذ1/0 ،
ثؼذ از ترهس گرفتي (الف) ًیرٍی اصطکبک ٍ (ة) شتبة حرکتی اتَهجیل چقذر خَاٌّذ ثَد.

4

 3 00ثب سرػت ثبثت ثِ سوت ثٌذر هیکشذ( .الف) 1/0
یذککشی ثب ًیرٍی  2000یک کشتی ثبری را در یک خط هستقین
کبر اًجبم شذُ تَسط یذککش چقذر است( .ة) آیب جرم کشتی تبثیری ثر کبر اًجبم شذُ خَاّذ داشت؟

5

ثبالثری ،یک ثستِ  3 00را تب ارتفبع  20 0ثب سرػت ثبثت ثلٌذ هی کٌذ( .الف) کبر اًجبم شذُ تَسط ثبالثر ٍ (ة) ًیرٍی 1/5
گراًش زهیي را هحبسجِ کٌیذ( .ج) ایي دٍ هقذار چِ راثطِای ثب ّن دارًذ؟

6

قطبری ثِ جرم  5000ثب سرػت  72 0در حبل حرکت هیثبشذ( .الف) اًرشی جٌجشی ایي قطبر چقذر است( .ة) اگر 1/5
سرػت قطبر ًصف شَد ،اًرشی جٌجشی ًسجت ثِ حبلت اٍل چٌذ ثراثر خَاّذ شذ.

7

شخصی ثِ ٍزى
هحبسجِ کٌیذ.

 1000ثبال هیرٍد .اختالف اًرشی دتبًسیل ایي شخص را ًسجت ثِ داهٌِ کَُ1/0 ،

8

در لحظِ  1اًرشی دتبًسیل یک ررُ  ٍ 10 0اًرشی جٌجشی آى  30 0هیثبشذ ٍ در لحظِ  2اًرشی جٌجشی آى ثِ 1/0 10 0
هیرسذ .اگر توبه ی ًیرٍّبی ٍاردُ ثر ایي ررُ دبیستبر ثبشٌذ ،اًرشی دتبًسیل ررُ در لحظِ  2چقذر خَاّذ ثَد.

9

یک تَح  0 02کیلَگرهی ثب سرػت ثبثت  10 0ثِ فٌری ثب ثبثت  100کِ ثِ دیَار هحکن ثستِ شذُ ثرخَرد هیکٌذ ،حذاکثر 1/5
فشردگی فٌر را هحبسجِ کٌیذ.

 750از یک کَُ ثِ ارتفبع

ٍ 2 00ارد هیشًَذ( .الف) 1/0
 50 0ثِ سوت 1/0

 10شخصی ،سٌگی را از ثبالی یک سبختوبى ثلٌذ ثِ ارتفبع  12 0ثب سرػت اٍلیِ  6 00ثِ سوت دبییي درتبة هیکٌذ ،ثذٍى 1/5
در ًظر گرفتي هقبٍهت َّا( ،الف) سرػت سٌگ قجل از ثرخَرد ثب سطح زهیي چقذر خَاّذ ثَد؟ (ة) آیب ثرای حل ایي هسئلِ
داًستي جرم سٌگ ًیبز است؟
هَفق ثبشیذ – ػجبسزادُ
جوغ کل 12

