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ٍ.1اطُ ّای صیش سا تعشیف کٌیذً2(.وشُ)
ب) تشد پشتاتِ

الف) سشعت هتَسط

ج)ایٌشسی

د)تکاًِ

 .2اص داخل پشاًتض گضیٌِ ّای هٌاسة سا اًتخاب ٍ تِ پاسخ تشگ اًتقال دّیذً 3( .وشُ)
الف) دس ًوَداس سشعت-صهاى شیة خط هواس تشاتش تا ( شتاب هتَسط – شتاب لحظِ ای ) هی تاشذ.
ب)دس حشکت یکٌَاخت دایشُ ای تشآیٌذ ًیشٍّا دس ّش لحظِ ( عوَد – هواس ) تش تشداس سشعت هتحشک هی تاشذ.


ج) دس حشکت ًَساًی سادُ  ،فاص هعادلِ سشعت تِ اًذاصُ

2

ًسثت تِ فاص هعادلِ شتاب ( تقذم فاص -تاخیش فاص ) داسد.

د) دس حشکت ًَساًی سادُ ،دس لحظِ عثَس اص هثذا ( ،سشعت ًَساًگش – شتاب ًَساًگش ) دس تیشیٌِ اًذاصُ خَد هی تاشذ.
ٍ) دس پشتاب افقی اص استفاع هشخص ،صهاى سقَط ( هستقل اصٍ -اتستِ تِ ) سشعت اٍلیِ پشتاب است.
ی) دس حشکت هاَّاسُ  ،سشعت حشکت آى تا ( فاصلِ اص هشکض صهیي – جزس فاصلِ اص هشکض صهیي ) ساتطِ عکس داسد.

 .3هعادلِ حشکت جسوی تِ صَست




r  (4t 2  3)i  (t 3  2t ) j

اًذاصُ شتاب آى دس لحظِ  t  1سا هحاسثِ

کٌیذً 2( .وشُ)

 .4جسوی تا سشعت اٍلیِ تِ صَست صاٍیِ داس ًسثت تِ افق  ،اص سطح صهیي پشتاب هی شَد ٍ دس تاصگشت تِ سطح صهیي تشخَسد
هی کٌذ .اگش حذاکثش ٍ حذاقل سشعت آى تِ تشتیة  51 ٍ 111هتش تش ثاًیِ تاشذ .تشد ٍ استفاع اٍج پشتاتِ سا هشخص کٌیذً 2( .وشُ)

 .5اص استفاع  25هتشی سطح صهیي گلَلِ ای دس ساستای قائن سٍ تِ تاال پشتاب هی شَد ٍ پس اص ثاًیِ تِ استفاع هحل پشتاب تاص هی
گشدد .ایي گلَلِ ) :

s2

ً 2( ( g  10 mوشُ)

الف) تا چِ سشعتی پشتاب شذُ؟

ب) تا چِ سشعتی تِ صهیي خَاّذ سسیذ؟

 .6دس شکل صیش جسن ساکي است .جاتِ جایی آى سا دس اثش ًیشٍی ٍاسدُ پس اص  2ثاًیِ هحاسثِ کٌیذً2( .وشُ)

.7

سشعت خطی هاَّاسُ ای کِ دس هذاسی تِ فاصلِ  6.4 105 Kmاص هشکض صهیي هی چشخذ ساهحاسثِ کٌیذ.

)ً 2( ( Re  6.4 103 Km g  10وشُ)

 .8گلَلِ ای اص ًقطِ  Aدس سطح تذٍى اصطکاک هطاتق شکل سّا هی شَدً .یشٍی عوَدی تکیِ گاُ دس پاییي تشیي ًقطِ حشکت
چٌذ تشاتش ٍصى گلَلِ است؟ (ً 2وشُ)

R

 .9رسُ ای سٍی پاسُ خطی تِ طَل  21ساًتی هتش ًَساى هی کٌذ .تِ ًحَی کِ دس ّش دقیقِ  241تاس طَل پاسُ خط ًَساى سا طی
هی کٌذ .اگش دس ششٍع حشکت دس  5ساًتی هتشی هثذا ،دس ًاحیِ هثثت ٍ ًَع حشکت آى تٌذشًَذُ تاشذ ،ضوي ًَشتي هعادلِ
ًَساىً ،وَداس آى سا تِ دقت سسن کٌیذً 2( .وشُ)

 .11جسوی تِ جشم  3کیلَگشم تحت تاثیش ًیشٍی  F  27 xقشاس داسد .تساهذ ًَساى آى چٌذ ّشتض است؟ )ً 1( (  3وشُ)

موفق و پیروز باشید

