
١ پایه فیزی تمرین حل کالس

آزمون برگزاری محل در و پایان�ترم امتحان روز در تمرین تحویل زمان

درس کتاب تمرین�های
.۶۶ ،۶٣ ،۶١ ،١٣ شماره�ی مسئله�های :١١ فصل

.۴٩ ،٢٢ ،٣ شماره�ی مسئله�های :١٢ فصل
۶٨ ،۵٨ ،١٣ شماره�ی مسئله�های :١٣ فصل

I دوران لخت و R شعاع به ل ش دایره�ای چرخنده�ای صفحه�ی لبه�ی روی m جرم به سوس (١
سرعت �کند. م حرکت رد پادساعت جهت در بچرخد، قائم محور حول اک اصط بدون �تواند م که
�چرخد. م رد ساعت جهت در 𝜔 زاویه�ای سرعت با صفحه که حال در است، v زمین به نسبت سوس

�ایستد. م و �رسد م نان ریزه به صفحه لبه�ی رویِ سوس

است. چقدر سوس توقف از پس صفحه زاویه�ای سرعت الف)

�شود. م تلف جنبش انرژی چقدر فرآیند این در ب)

بیلیارد چوب �کنیم. م وارد سریع ضربه بیلیارد چوب با است ساکن ابتدا در که بیلیاردی توپ به (٢
داشته�ایم. ه ن ل ش مانند �گذرد، م توپ مرکز از که خط باالی h ارتفاع در افق طور به ضربه، از قبل
به سرانجام آن سرعت جلو طرف به دوران حرکت خاطر به و �شود م جدا چوب از 𝑣0 سرعت با توپ

است. بیلیارد توپ شعاع R است. ℎ = 4𝑅
5 که دهید نشان �رسد. م 9𝑣0

7

�سازد، م 𝜃 زاویه�ی افق با که شیبداری رویسطح بر ل ش مطابق 𝑚
2 جرم به سان ی توپره استوانه�ی دو (٣

�لغزند. نم هم رویِ سطوح از ی هیچ است. سوار 𝑚 جرم به قطعه�ای استوانه�ها روی دارند. قرار
نمایید. محاسبه انرژی) بقای و گشتاور روش(نیرو، دو از را تخته شتاب

١



٢

٩٢ سال ترم پایان

نسبت توپ مرکز اولیه ارتفاع بیاید. پایین تا �شود م رها شیبداری سطح باالی از توپ ل ش مطابق (۴
شیبدار سطح جرم و 𝑚 = 0.5𝑘𝑔 توپ جرم است. ℎ = 1.1𝑚 با برابر شیبدار سطح این افق قسمت به
قابل زمین کف با شیبدار سطح اک اصط است. 𝑟 = 10𝑐𝑚 هم توپ شعاع است. 𝑀 = 0.5𝑘𝑔
فرض یرید. ب 𝜇𝑘 = 0.5 و 𝜇𝑠 = 0.7 را شیدار سطح و توپ بین اک اصط ضریب است. چشم�پوش
پایین به توپ که ام هن �غلتد. م همواره توپ که است بزرگ قدر آن اک اصط ضریب این کنید
لخت کنید. محاسبه زمین به نسبت را 𝑢 شیبدار سطح سرعت و 𝑣 توپ سرعت �رسد، م شیبدار سطح

است. 𝐼 = 2
3𝑚𝑟2 دوران

در افق صورت به آهن کلفت سیم ی با و است شده لوال دیوار به 𝑚 جرم و 𝐿 طول به میله�ای (۵
است. 𝐷 با برابر شده بسته دیوار به سیم که نقطه�ای تا لوال فاصله�ی است. گرفته قرار تعادل حالت

بیابید. را �کند م وارد لوال که نیروی و سیم کشش الف)
است. بوده چقدر سیم اولیه طول است. 𝑌 آن یان مدول و 𝐴 سیم مقطع سطح مساحت ب)


