
 )الثشص(،ًیشٍسٌج تِ تشتیة چِ عذدی سا ًطاى هی دٌّذ؟ 2ٍ  1دس ضکل ّای  -1

 

 

 

 □ 15ٍ  15د(            □ٍ صفش  15ج(                 □ 30ٍ  30ب(                □ 30ٍ 15الف( 

ًیفتذ.کذام ًیشٍ تا چِ تِ سغح دیَاسی قائن هی فطاسین تا  N200سا هغاتق ضکل تا ًیشٍی افقی  kg2کتاتی تِ جشم  -2

 )الثشص( ( N/kg10;gاًذاصُ هاًع اص افتادى کتاب هی ضَد؟)

 □ًیَتَى  20 –الف( ًیشٍی اصغکاک 

 □ًیَتَى  20 –ب( ًیشٍی اصغکاک جٌثطی 

 □ًیَتَى f – 200ج( ًیشٍی 

 □ًیَتَى  200 –د( ًیشٍی تکیِ گاُ 

هتش تش هجزٍس اثٌیِ  6ضتاب ( کیلَگشم m-3ٍ تِ جشم )هتش تش هشتع ثاًیِ  2( کیلَگشم ضتاب m+ 5تِ جشم) Fًیشٍی  -3

 )الثشص(چٌذ ًیَتَى است؟ Fهی دّذ.

 □N70( د                 □ N24( ج                   □N14( ب                          □ N10الف( 

 یاتذ؟)آرستایجاى ضشقی(دس کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش تذٍى ایٌکِ ًیشٍیی ٍاسد ضَد،حشکت جسن اداهِ هی  -4

 □ هیض سٍی فشفشُ چشخص(ب                     □الف( سیضش قغشات تاساى 

 □ صهیي جَ اص خاسج دس فضاخیوا حشکت( د               □ج( غلتیذى سٌگ اص تاالی کَُ 

 Aسن تاضذ،ًسثت ًیشٍیی کِ ج 2MA;MB حشکت هی کٌذ ٍ تیي آًْا اصغکاک ٍجَد داسد.اگش Bسٍی جسن  Aجسن -5

 ٍاسد هی کٌذ کذام است؟)آرستایجاى ضشقی( Aتِ جسن  Bٍاسد هی کٌذ.تِ ًیشٍیی کِ جسن  Bتِ جسن 

 □ دٍ تشاتش( د          □ یک تشاتش( ج             □ یک اص تضسگتش( ب             □الف( کَچکتش اص یک 

چقذس تاضذتا ًیشٍی  Fاص صهیي تلٌذ هی کٌین.هقذاس ًیشٍی  Fکیلَ گشم سا تا ًیشٍی  8هغاتق ضکل جسوی تِ جشم  -6

 تشاتش ٍصى جسن تاضذ؟ 5خالص ٍاسد ضذُ تش جسن 

  □ 320( ب       □ 80الف( 

 □ 480د(         □ 400ج( 

 کیلَ گشم اص استفاع هطخصی سقَط هی کٌذ؛ٍاکٌص ًیشٍّای ٍاسد تش جسن: 5جسوی تِ جشم  -7

 □.است صفش( د   □ج( تش َّا ٍ صهیي ٍاسد هی ضَد.    □ب( تش َّا ٍاسد هی ضَد.     □الف( تش صهیي ٍاسد هی ضَد.

هتش تش هجزٍس ثاًیِ سٍی سیل افقی هیکطذ.اگش  5/0تا تا ضتاب  5m، ٍاگٌی تِ جشمmلَکَهَتیَی تِ جشم -8
1

5
تاس ٍاگي   

 خالی ضَد.تا ّواى ًیشٍ چِ ضتاتی خَاّذ گشفت؟

 □ 625/0( د               □ 6/0( ج                            □ 5/0( ب                    □ 4/0الف( 
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 است؟)تَضْش( ًادسستدس هقایسِ ی هیاى ًیشٍّای هتَاصى تا ًیشٍّای کٌص ٍ ٍاکٌص،کذام عثاست صیش  -9

 □الف( ًیشٍّای کٌص ٍ ٍاکٌص اص ّن تشکٌص دٍ جسن تَجَد هی آیٌذ.

 □َاصى هحسَب هی ضًَذ.ب( ًیشٍ ّای کٌص ٍ ٍاکٌص ًَعی ًیشٍی هت

 □ج( ًیشٍّای کٌص ٍ ٍاکٌص ّویطِ ّوشاُ ّن ٍاسد هی ضَدًذ.

 □د( ًیشٍّای هتَاصى دس ًحَُ ی حشکت یک جسن هتحشک تغییشی ایجاد ًوی کٌٌذ.

سا تِ قالتی کِ اص سقف آٍیضاى است هتصل هی کٌین،لَستش دس حال سکَى است دس ایي  mلَستشی تِ جشم -10

 )تْشاى(حالت هقذاس ًیشٍیی کِ قالب تِ لَستش ٍاسد هی کٌذ،کذام است؟

ج(                   □ mg100( ب                □ mgالف(
     

2
  □mg 10د(                         

اثش هی کٌذ.ضتاب حشکت  F1=3N   ٍF2=4Nکیلَ گشهی صیش ّوضهاى دٍ ًیشٍی عوَدی  5/2تش جسن کشٍی  -11

 ایي جسن کشٍی چٌذ هتش تش هشتع ثاًیِ است؟

 □ 6/1( ب       □ 2/1الف( 

   □ 7( د             □ 2ج(

 

 

جشم ّش کذام اص  حشکت هی کٌٌذ.اگش N/Kg6/0ٍ دیگشی  N/Kg 5/0دٍ هاضیي اسثاب تاصی یکی تا ضتاب  -12

 گشم تاضذ.ًسثت تیطتشیي ًیشٍی خالص تِ کوتشیي ًیشٍی خالص ٍاسد تش آًْا کذام است؟ 200ایي هاضیي ّا

 □ 12/0د(                  □ 1/0( ج                      □ 2/1( ب                           □ 1الف( 

 شعتَ ضتاب آى چگًَِ تغییش هی کٌذ؟)صًجاى(ّشگاُ جسوی اص یک استفاعی سقَط کٌذ،دس حیي سقَط،س -13

 □ثاتت هی هاًذ. – یاتذ هی کاّص( ب         □افضایص هی یاتذ  –الف( افضایص هی یاتذ 

 □ثاتت هی هاًذ. – یاتذ هی افضایص( د              □افضایص هی یاتذ. –ج( ثاتت هی هاًذ 

 ًیشٍّای کٌص ٍ ٍاکٌص چغَس عول هی ًوایٌذ؟ -14

 □کٌٌذ. هی اثش هختلف جسن دٍ تش ّویطِ( ب          □سٍی یک جسن اثش هی کٌٌذ. الف( ّویطِ تش

 □.کٌٌذ اثش عوَد ّن تش است هوکي( د           □ج( هوکي است تش سٍی یک جسن اثش کٌٌذ.

اثش کشدُ ٍ آى سا تِ حشکت دس آٍسدُ،اگش ضتاب  F1   ٍF2دٍ ًیشٍی عوَد تش ّن  mهغاتق ضکل تش جسن ساکي  -15

 )قن(تاضذ،جشم جسن چٌذ کیلَ گشم است؟m/s2 2حشکت جسن

   □ 4( ب               □ 3 الف(

 □ 7د(                  □ 5ج(  
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تاضذ  4Nکیلَ گشهی هغاتق ضکل،تَسظ علی ٍ حسیي کطیذُ هی ضَد.اگش ًیشٍی اصغکاک جعثِ تا سغح  8جعثِ ای  -16

 )خشاساى سضَی(کذام گضیٌِ دسست است؟

 □الف( جعثِ اص جای خَد تکاى ًوی خَسد

 □ب( جعثِ تا سشعت ثاتت تِ سوت علی حشکت هی کٌذ.

 □هتش تش هجزٍس ثاًیِ تِ سوت علی حشکت هی کٌذ.5/0ج(جْثِ تا ضتاب

 □د( جعثِ تا سشعت ثاتت تِ سوت حسیي حشکت هی کٌذ.

 دُ ضذُ دس صیش تیاًگش قاًَى سَم ًیَتَى)ًیشٍّای کٌص ٍ ٍاکٌص(هی تاضذ؟کذام یک اص جفت ًیشٍّای دا -17

 

 

 

 

فشض کٌیذ ضوا ٍ دٍستتاى کِ ٍصى یکساًی داسیذ تش سٍی اسکیت ّای هطاتِ ٍ تذٍى اصغکاک تا صهیي،سٍتِ  -18

 سٍی ّن ایستادُ ایذ.اگش اٍ سا ّل تذّیذ چِ اتفاقی هی افتذ؟)کْکلَیِ(

 □ی ٍاسدُ حشکت خَاّیذ کشد.الف(ّش دٍی ضوا دس جْت ًیشٍ

 □ب(دٍست ضوا ثاتت هی هاًذ.اها ضوا دس جْت ًیشٍیی کِ ٍاسد کشدُ ایذ.حشکت خَاّیذ کشد.

 □ج(دٍست ضوا دس جْت ًیشٍی ٍاسدُ حشکت هی کٌذ.اها ضوا ثاتت هی هاًیذ.

 □د( دٍست ضوا دس جْت ًیشٍیی کِ ٍاسد کشدُ ایذ ٍ ضوا دس جْت عکس آى حشکت خَاّیذ کشد.

تِ سوت تاال حشکت هی  m/s2 2کیلَ گشم دسٍى یک آساًسَس ایستادُ ٍ آساًسَس تا ضتاب 55ضخصی تِ جشم  -19

 کٌذ.تشایٌذ ًیشٍّای ٍاسدتش ایي ضخص چٌذ ًیَتَى است؟)گلستاى(

 □ N110(  د              □ N440( ج                  □ N1100ب(                  □  N 550الف(

 )گیالى(تِ تشتیة کذام ًیشٍ ٍ کذام قاًَى ًیَتَى دس حشکت است؟تشای ساُ سفتي  -20

 □قاًَى سَم ًیَتَى  – اصغکاک( ب            □قاًَى دٍم ًیَتَى  –الف( اصغکاک 

 □قاًَى سَم ًیَتَى  – گاُ تکیِ( د                  □قاًَى دٍم ًیَتَى  –ج( گشاًص 

 )گیالى(سا ّل هی دّذ،دس ایي صَست کذام دٍ هَسد تشاتش است؟ اسةسیشک تاص  -21

 □ٍ سیشک تاص  اسةالف( ضتاب حشکت 

 □ اسةب( ًیشٍی سیشک تاص ٍ 

 □ٍ سیشک تاص اسةج( جْت ضتاب 

 □ٍ سیشک تاص تا سغح صیشیي خَد. اسةد( اصغکاک 
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تِ حشکت دس هی آٍسین ٍ دس سٍی سغح افقی تذٍى اصغکاکی آى سا  Aتِ جسن  N5تا ٍاسد کشدى ًیشٍی خالص  -22

 هی سساًین،جشم جسن چٌذ گشم است؟)لشستاى( m/s5سشعت آًشا تِ  s2هذت 

 □ 2( د                         □ 20( ج              □ 200( ب                                □ 2000الف( 

 ًذاسًذ؟ًیشٍّای کٌص ٍ ٍاکٌص کذام ٍیژگی ّای صیش سا  -23

 □.ّستٌذ اًذاصُ ّن( د   □.ّستٌذ یکا ّن( ج        □ستٌذ.ّ جْت ّن(ب   □ظاّش هی ضًَذ.الف( ّن صهاى 

ًیَتَى اص ًیشٍی آى صشف غلثِ تش  10ًیَتَى تِ حشکت دس هی آیذ.دس عَل هسیش  20یک تَج تَلیٌگ تا ًیشٍی  -24

تگیشد.جشم تغشی چٌذ گشم  ًیَتَى تش کیلَ گشم 20اصغکاک ضذُ ٍ تِ تغشی تشخَسد هی کٌذ.اگش تغشی ضتاتی تشاتش 

 است؟)هاصًذساى(

 □5/0( د               □ 200( ج                         □ 500( ب                          □ 1500الف( 

 ًیست؟کذام یک اص گضیٌِ ّای صیش دستاسُ ی اصغکاک تیي دٍ جسن صحیح  -25

 □تیطتش است.الف(ّش چِ هساحت سغح تواس دٍ جسن تیطتش تاضذ.اصغکاک 

 □ّش چِ جشم جسن تیطتش تاضذ اصغکاک تیطتش است.ب( 

 □ج( ًیشٍی اصغکاک جٌثطی ّوَاسُ دس جْت خالف حشکت جسن است.

 □د( ًیشٍی اصغکاک تیي دٍ جسن تِ جٌس دٍ جسن تستگی داسد.

 ؟ًیسترص کذام یک اص حالت ّای صیش تشآیٌذ ًیشٍّای ٍاسد تش جسن صفش  -26

 □تاساى تا سشعت ثاتت تِ سوت صهیيالف( حشکت قغشُ ّای 

 □ب( کطتی خْلَ گشفتِ دس اسکلِ ی تٌذس اهیش اتاد 

 □ج( لثاس آٍیضاى ضذُ اص چَب لثاسی

 □د( سقَط چتش تاص دس اٍلیي ثاًیِ خشتص اص تالگشد

هتش تش ثاًیْذس جْت ضوال دس حال حشکت است.اگش ساًٌذُ سٍی  12کیلَگشم تا سشعت ثاتت 800هاضیٌی تِ جشم -27

هتش تش ثاًیِ افضایص یاتذ.ًیشٍی خالصی کِ الصم است  32ثاًیِ سشعت هاضیي تِ 10ال گاص فطاس ٍاسدکٌذ ٍ دسهذت خذ

 هاضیي تِ ایي  سشعت تشسذ چٌذ ًیَتَى است؟)هشکضی(

 □ًیَتَى  400( د    □ًیَتَى  2400( ج          □ًیَتَى  1600( ب              □ًیَتَى  800الف( 

 کیلَ گشم داسین.ًسثت جشم تِ ٍصى آى دس صهیي ٍ هاُ تِ تشتیة اص ساست تِ چح کذام است؟ 60جسوی تِ جشم -28
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