
١ پایه فیزی تمرین حل کالس

درس کتاب تمرین�های
۴٢ و ٣٣ ،٢۴ شماره�ی مسئله�های :٧ فصل
٧٨ و ۶٢ ،٢٣ شماره�ی مسئله�های :٨ فصل

٩۴ سال میان�ترم

𝜃 = 30° زاویه�ی با شیبدار سطح ی روی و شده�اند متصل هم به فنر ی با جسم دو ل ش مطابق (١
ضریب سطح با ی هر و 𝑚2 = 4.0𝑘𝑔 و 𝑚1 = 2.5𝑘𝑔 با است برابر جسم�ها جرم� دارند. قرار
𝜇𝑘1 = 0.6 با برابر �ای جنبش اک� اصط ضریب و 𝜇𝑠2 = 0.4 و 𝜇𝑠1 = 0.8 با برابر �ای ایستای اک اصط
حالت در یعن آزاد، حالت در فنر دادیم، قرار شیبدار سطح روی را جسم دو وقت دارند. 𝜇𝑘1 = 0.3 و

𝑘 = 4.0 × 102𝑁/𝑚 با است برابر فنر ثابت است. نشده، فشرده و نشده کشیده
است؟ چه�قدر �کنیم م رهایشان وقت درست جسم�ها از کدام هر حرکت شتاب آ)

حرکت که لحظه�ای در درست کند؟ حرکت به شروع 𝑚1 جسم که بیاید پایین باید چه�قدر 𝑚2 جسم ب)
است؟ قدر چه اجسام از کدام هر شتاب �شود، م شروع 𝑚1 جسم

است؟ چه�قدر اجسام از کدام هر سرعت لحظه همین در پ)
که معن این به �خورند، م سر پایین به هم با همراه که داده�ایم قرار را جسم دو طوری کنید فرض ت)
شده فشرده باید چه�قدر عادی حالت به نسبت فنر حالت این در است. صفر همواره �شان نسب سرعت

باشد؟

ل ش مانند مشخص مسیر روی ℎ ارتفاع به باالتری افق سطح به افق سطح ی از کوچ بلوک (٢
نشان ل ش در که 𝑑 طول به بخش جز است اک اصط ب مسیر طول تمام کند. م حرکت زیر

١



٢

شود م انجام 𝜇𝑘 جنبش اک اصط ضریب تحت مسیر از بخش این در بلوک حرکت است. داده�شده
شود. متوقف آن انتهای در سرانجام بلوک که این تا

مسیر انتهای در دقیقا بلوک تا باشد چه�قدر 𝑣0 بلوک اولیه�ی سرعت نشود، جدا مسیر از بلوک اگر آ)
شود؟ متوقف

امتداد ی زاویه ل ش مطابق �گذاریم. م کنار را بماند سطح روی باید همواره جسم که این شرط ب)
انی م انرژی اتالف بدون جسم تا باشد چه�قدر 𝑣0 است. 𝜃 باالی افق سطح و خمیده مسیر پایان

برسد. شده مشخص مسیر انتهای به

حرکت حال در 𝑅 شعاع به ل ش ای دايره مسير ي روی بر نیروی تاثیر تحت 𝑚 جرم به جسم (٣
مسافت دایره روی اگر و �ماند م دایره روی جسم که �شود م وارد آن به گونه�ای به نیرو است. شتابدار

است. ثابت عدد 𝛼 ی که �شود، م 𝐾 = 𝛼𝑠2 با مساوی آن جنبش انرژی باشد، پیموده را 𝑠
دارد؟ سرعت چه �باشد پیموده را 𝑠 مسافت جسم وقت آ)

است؟ چه�قدر مسافت همین ط در جسم بر وارد نیروی کار ب)
آوريد. به�دست 𝑠 و 𝑅 حسب بر را جسم بر وارد نيروی برایند اندازه پ)


