ﻣﺪرس:ﻣﺴﻌﻮد رﻫﻨﻤﻮن

ﺳﻮاﻻت دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ

ر

ﻫﻨﻤ

ﻮن

دﯾﻧﺎﻣﯾﮏ  2ﻣدرس:ﻣﺳﻌود رھﻧﻣون

1

ﻣﺪرس:ﻣﺴﻌﻮد رﻫﻨﻤﻮن

ﺳﻮاﻻت دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ

مفاهیم:
ٛٔ - 1اسد صیش سا تؼشیف وٙیذ:
 .aلا٘ ٖٛا٘ َٚیٛتٗ (س ٝتاس)

ر

 .bلا٘ ٖٛد٘ ْٚیٛتٗ

 .cلا٘ ٖٛد٘ ْٚیٛتٗ ت ٝتیاٖ تىا٘( ٝاسفٙذ  – 87تجشتی)

 .dلا٘ ٖٛس٘ ْٛیٛتٗ (دی ٔا – 89 ٜسیاضی)(س ٝتاس)

 .eحشوت دایش ٜای یىٛٙاخت (اسفٙذ  – 87سیاضی)

ﻫﻨﻤ

.f

سشػت صاٚی ٝای ٔتٛسط (دی ٔا – 87 ٜسیاضی) (د ٜتاس)

٘ .gیشٚی ٔشوضٌشا (دی  – 90تجشتی)
 .hلا٘ٛٞ ٖٛن (اسفٙذ  – 87تجشتی)
.i

سشػت صاٚی ٝای ِحظ ٝای

.j

تىا٘( ٝدی ٔا – 83 ٜتجشتی) (س ٝتاس)

 .kدیٙأیه
.l

دٚسٜ

 .mتسأذ

 - 2اص داخُ پشا٘تض ػثاست غحیح سا ا٘تخاب وٙیذ:

 .aدس حشوت دایش ٜای ،ضتاب ٔشوض ٌشا ت ٝدِیُ تغییش

ﻮن

سیاضی)

(تضسٌی سشػت  /جٟت سشػت ) تٚ ٝجٛد ٔی آیذ  ( .دی ٔا– 89 ٜ

 .bدس یه طٙاب وطیذ ،ٜاٌش جشْ طٙاب ٘اچیض تاضذ٘ ،یشٚی وطص طٙاب دس ٘مطٞ ٝای ٔختّف آٖ
(اسفٙذ  – 87سیاضی)

(ٔتفاٚت  /یىساٖ) است.

٘ .cیشٞٚای وٙص ٚ ٚاوٙص ٕٛٞاس ٓٞ ،ٜا٘ذاص ٓٞ ،ٜساستا  ٚدس سٛی ٔخاِف یىذیٍش٘ذ ٕٞ ٚذیٍش سا (خٙثی ٔی وٙٙذ  /خٙثی ٕ٘ی
وٙٙذ) (دی ٔا – 87 ٜسیاضی)

 .dدس حشوت خٛدس ٚدس یه پیچ تا ضیة ػشضی٘ ، ................. ،یشٚی ٔشوضٌشا ا ستٔ ( .ؤِف ٝای اص ٘یشٚی ٚصٖ ٔ /ؤِف ٝای اص
٘یشٚی ػٕٛدی سطح) (دی ٔا – 84 ٜسیاضی)

٘ .eیشٚیی و ٝتاػث حشوت س ٚت ٝجّٛی ٔا سٚی سطح صٔیٗ ٔی ضٛد٘ ،یشٚی اغطىان
سیاضی)(د ٚتاس)
.f

تشداس تىإ٘ٛٞ ٝاس ٜتش ٔسیش حشوت (ٕٔاس  /ػٕٛد) است( .اسفٙذ  – 89سیاضی)

 .gدٚس ٚ ٜتسأذ تا یىذیٍش ٘سثت (ٔستمیٓ  /ػىس) داس٘ذ.
 .hسشػت صاٚی ٝای  ٚدٚس ٜتا یىذیٍش ٘سثت (ٔستمیٓ  /ػىس) داس٘ذ.
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(جٙثطی  /ایستایی) است ( .دی – 84

ﺳﻮاﻻت دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ

.i
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دس حشوت یىٛٙاخت تش ْسیش دایش ٜای ،تشایٙذ ٘یشٞٚای ٚاسد تش جسٓ دس ٞش ِحظ( ٝػٕٛد ٕٔ /اس) تش تشداس سشػت ٔتحشن
است( .دی  – 90سیاضی)

.j

تشداس ضتاب ٔتٛسط تا تغییشات سشػت (خالف جٟت  ٓٞ /جٟت) است( .ضٟشیٛس  – 90سیاضی)

ر

 .kچٙا٘چ ٜجسٕی سٚی خط ساستی دس حشوت تاضذ ٘ ٚیشٚیی دس خالف جٟت سشػت تش آٖ اػٕاَ ضٛد ،حشوت جسٓ (تٙذ ض٘ٛذٜ
 /وٙذض٘ٛذ )ٜخٛاٞذ تٛد( .ضٟشیٛس  – 90سیاضی)

.l

دس حشوت یىٛٙاخت ،تشایٙذ ٘یشٞٚای ٚاسد تش جسٓ (ثاتت  /غفش) است( .ضٟشیٛس  – 90تجشتی)

 .mدس حشوت دایش ٜای یىٛٙاخت ،تشداس سشعت (ٔٛاصی  /ػٕٛد تش) تشداس ٘یش ٚاست( .اسفٙذ  – 90تجشتی)

ﻫﻨﻤ

 .nدس حشوت یىٛٙاخت تش ٔسیش دایش ٜای ،تشایٙذ ٘یشٞٚای ٚاسد تش جسٓ (ٕٔاس  /دس ساستای ضؼاع) است( .اسفٙذ  – 89تجشتی)

 .oسشػت صاٚی ٝای دس حشوت ٚضؼی صٔیٗ دس ٘مطٞ ٝای ٔختّف صٔیٗ( ،یىساٖ ٔ /تفاٚت) است( .دی  – 90تجشتی)

 - 3دسستی یا ٘ادسستی ػثاست ٞای صیش سا ٔطخع وٙیذ:

 .aاٌش تش جسٕی ٘یشٚ ٚاسد ٘طٛد ،آٖ جسٓ یا ساوٗ ٔی ٔا٘ذ یا ت ٝحشوت یىٛٙاخت خٛد سٚی خط ساست ادأٔ ٝی دٞذ ( .دی ٔاٜ
 – 89سیاضی)

 .bتسأذ  ٚسشػت صاٚی ٝای تا ٘ ٓٞسثت ػىس داس٘ذ.

 .cتىا٘ ٝی یه جسٓ حاغُ ضشب جشْ یه جسٓ دس سشػت آٖ است( .اسفٙذ  – 89سیاضی)

ٞ .dشٌا ٜتشایٙذ ٘یشٞٚای ٚاسد تش جسٕی غفش تاضذ ،تىا٘ ٝی آٖ تشاتش ٔمذاس ثاتتی است( .دی  – 90سیاضی)

٘ .eیشٚیی و ٝتاػث حشوت س ٚت ٝجّٛی ٔا سٚی سطح صٔیٗ ٔی ضٛد٘ ،یشٚی اغطىان ایستایی است( .ضٟشیٛس  – 90سیاضی)

.f

٘یشٚیی و ٝخذٔتٍضاس ت ٝدست ٝی صٔیٗ ضٛی ٚاسد ٔی وٙذ ،تیطتش اص ٘یشٚیی است و ٝدست ٝی صٔیٗ ضٛی ت ٝخذٔتٍضاس ٚاسد ٔی

ﻮن

وٙذ( .ضٟشیٛس  – 90سیاضی)

 .gدس حشوت دایش ٜای یىٛٙاخت ،تشداسٞای ضتاب ٚسشػت ٓٞ ،جٟت ٞستٙذ( .اسفٙذ  – 90سیاضی)

 .hدس غٛستی و ٝجشْ طٙاب ٘اچیض تاضذ٘ ،یشٚی وصش طٙاب دس تٕاْ ٘ماط آٖ یىساٖ است ( .اسفٙذ  – 90سیاضی)
 - 4دس جاٞای خاِی وّٕ ٝی ٔٙاسة تٛٙیسیذ  ٚت ٝپاسخ ٘أ ٝا٘تماَ دٞیذ:

 .aدس حشوت دایش ٜای یىٛٙاخت ،صاٚی ٝی تیٗ سشػت  ٚضتاب  ...............دسج ٝاست( .اسفٙذ  – 87تجشتی)

 .bیه خٛدسٚی سٛاسی  ٚیه وأی ٖٛتا سشػت یىسا٘ی دس حشوت ا٘ذ  .تىا٘ ٝی وأی ............ ٖٛتىا٘ ٝی خٛدسٚی سٛاسی
است( .دی ٔا – 87 ٜسیاضی)

 .cآ ًٙٞتغییش تىا٘ ٝی یه جسٓ ٘سثت ت ٝصٔاٖ تشاتش است تا . ....................

 .dدس حشوت دایش ٜای یىٛٙاخت ،ضتاب جسٓ دس ساستای  ٚ ..................جٟت آٖ ت ٝطشف  ....................است.
 - 5ضخػی سٚی سطح افمی سأ ٜی سٚد .چ٘ ٝیشٚیی ٔٛجة حشوت أ ٚی ضٛد؟ (دی ٔا – 89 ٜسیاضی)

٘ - 6مص تطه سا دس جٌّٛیشی اص آسیة دیذٖ ٚسصضىاسی و ٝسٚی صٔیٗ ٔی افتذ ضشح دٞیذ( .دی ٔا – 87 ٜتجشتی)(د ٚتاس)
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 - 7د ٚلطؼ ٝی ٌچ اص ِث ٝی تخت ٝی والس سمٛط ٔی وٙٙذ  .یىی ٔستمیٕاً ت ٝصٔیٗ تشخٛسد وشدٔ ٚ ٜی ضىٙذ  .دیٍشی تش سٚی تخت ٝپان
وٗ اسفٙجی افتادٕ٘ ٚ ٜی ضىٙذ .ػّت سا تٛضیح دٞیذ( .اسفٙذ  – 89تجشتی)
 - 8تش اساس لا٘ ٖٛس٘ ْٛیٛتٗ ،حشوت ضٙاٌش سا دس آب تٛجی ٝوٙیذ( .دی ٔا – 87 ٜتجشتی)

ر

 - 9تش اساس لا٘ ٖٛس٘ ْٛیٛتٗ تٛضیح دٞیذ ،چشا ٍٙٞأی و:ٝ

 .aتا پای خٛد ت ٝدیٛاس ضشتٔ ٝی ص٘یذ ،پای ضٕا دسد ٔی ٌیشد؟(د ٚتاس)

 .bچٕذاٖ سا اص صٔیٗ تّٙذ ٔی وٙیذ ،دست ضٕا ت ٝطشف پاییٗ وطیذٔ ٜی ضٛد؟ (اسفٙذ  – 89سیاضی) (س ٝتاس)

- 10تش اساس لا٘ ٖٛس٘ ْٛیٛتٗ ،چٍٍ٘ٛی حشوت یه پش٘ذ ٜسا ٍٙٞاْ تاَ صدٖ ت ٝطشف تاال تٛضیح دٞیذ( .اسفٙذ  – 90تجشتی)

ﻫﻨﻤ
- 11تٛضیح دٞیذ چشا ٘ماط ٔختّف سٚی سطح صٔیٗ ،داسای سشػت صاٚی ٝای یىساٖ أا سشػت خطی ٔتفاٚت ا٘ذ؟ (اسفٙذ  - 90تجشتی)
- 12چشا دس حشوت دایش ٜای یىٛٙاخت ،ضتاب ٚجٛد داسد؟ (دی ٔا – 87 ٜتجشتی)

- 13چشا افتادٖ اص یه تّٙذی سٚی تٛد ٜی ػّف ،ت ٝخطش٘اوی افتادٖ سٚی سطح صٔیٗ سخت ٘یست؟ (ضٟشیٛس  – 90سیاضی)

- 14چٛ٘ ٝع ٘یشٚیی سثة حشوت دایش ٜای ٔاٛٞاس ٜت ٝدٚس صٔیٗ ٔی ضٛد؟ ایٗ ٘یش ٚچٍ ٝ٘ٛتأٔیٗ ٔی ضٛد؟ (ضٟشیٛس  – 90سیاضی)

- 15جسٕی تا سشػت ثاتت دس حاَ حشوت است  .اٌش تخٛاٞیٓ آٖ سا دس ٔذت صٔاٖ وٛتا ٜتشی ٔتٛلف وٙیٓ ،تایذ ٘یشٚی تضسي تشی ت ٝآٖ
ٚاسد وٙیٓ .ػّت سا تٛضیح دٞیذ( .اسفٙذ  – 90سیاضی)

- 16دس ٞش یه اص دٛٔ ٚسد صیش٘ ،یشٚی ٔشوضٌشا وذاْ است؟

 ٌِّٝٛ .aای سا ت ٝفٙشی تست ٚ ٝدس سطح افمی تذ ٖٚاغطىاوی ٔی چشخا٘یٓ(.اسفٙذ  -87تجشتی)
 .bدس حشوت سیاسٞ ٜا ت ٝدٚس خٛسضیذ( .دی  – 90تجشتی)

 .cاِىتش٘ٚی و ٝت ٝدٚس ٞستٔ ٝی چشخذ( .دی  – 90سیاضی)

ﻮن

 .dحشوت ٔاٛٞاس ٜت ٝدٚس صٔیٗ( .دی  – 90سیاضی)

 .eدس حشوت ِثاس ٞایی و ٝدس ٔاضیٗ ِثاس ضٛیی ٔی چشخٙذ( .دی  – 90سیاضی)
.f

ٟٔش ٜای و ٝتش سٚی یه غفح ٝی افمی ٌشداٖ ٕٞشا ٜتا غفحٔ ٝی چشخذ( .اسفٙذ  – 87تجشتی)

 .gحشوت خٛدس ٚدس یه پیچ تا ضیة ػشضی( .دی ٔا – 87 ٜسیاضی)
 .hدس ٚسصش پشتاب چىص( .دی ٔا – 87 ٜسیاضی)

- 17جسٕی تش سٚی یه سطح ضیثذاس تا سشػت ثاتت ت ٝطشف پاییٗ سطح حشوت ٔی وٙذ.
 .aتا سسٓ ضىُ٘ ،یشٞٚای ٚاسد تش جسٓ سا ٘طاٖ دٞیذ.

ٔ .bطخع وٙیذ ٚاوٙص ٞش یه اص ایٗ ٘یشٞٚا ت ٝچ ٝجسٕی ٚاسد ٔی ضٛد( .اسفٙذ  – 87تجشتی)
- 18چشا ٍٙٞأی و ٝلایمشاٖ پاسٔ ٚی ص٘ذ ،لایك دس آب حشوت ٔی وٙذ؟ (اسفٙذ  – 87سیاضی)
- 19دس حشوت دایش ٜای یىٛٙاخت ،تشایٙذ ٘یشٞٚای ٚاسد تش جسٓ ت ٝچ ٝسٕتی است؟ چشا؟
ٔ- 20ا٘ٙذ ضىُ ،جسٕی سا تا ٘یشٚی  Fت ٝدیٛاس فطشد ٚ ٜثاتت ٍ٘ ٝداضت ٝایٓ.
٘ .aیشٞٚای ٚاسد تش جسٓ سا سسٓ وٙیذ.
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 .bتا افضایص تضسٌی ٘یشٚی  Fچ ٝتغییشی دس ٘یشٞٚای دیٍش تٛجٛد ٔی آیذ؟ تٛضیح دٞیذ( .دی  – 84سیاضی)
ٚ .cاوٙص ٘یشٚی ٚصٖ ت ٝچ ٝجسٕی ٚاسد ٔی ضٛد؟ (د ٚتاس)

ر
- 21دس ضىُ یه ظفح ٝی افمی (دیسه) تا تسأذ ثاتتی حٔ َٛحٛس 𝑂𝑂 ٔی چشخذ  .تا استذالَ تشای دٚ
٘مط ٝی : B ٚ A

 .aسشػت ٞای صاٚی ٝای سا ٔمایس ٝوٙیذ.

ﻫﻨﻤ

 .bسشػت ٞای خطی سا ٔمایس ٝوٙیذ( .اسفٙذ  – 89سیاضی)

- 22دس ٔساتم ٝی پشش تّٙذ تا ٔٛتٛسسیىّت ،تشای افضایص أٙیت ٔٛتٛسسٛاس ،دس صیش ٔسیش حشوت ،جؼثٞ ٝای ٔمٛایی خاِی ٔی چیٙٙذ

 .اٌش

ٔٛتٛسسٛاس دس حیٗ ٔساتم ٝسمٛط وٙذ٘ ،مص ایٗ جؼثٞ ٝای خاِی ٔمٛایی سا دس جٌّٛیشی اص آسیة سسیذٖ تٛٔ ٝتٛسسٛاس ٔٛسد تحث لشاس

دٞیذ( .اسفٙذ  – 87سیاضی )

ٔ- 23طاتك ضىُ سٚتش ،ٚجسٕی تش سٚی سطح ضیثذاسی ت ٝحاَ سى ٖٛلشاس داسد.
٘ .aیشٞٚای ٚاسد تش ایٗ جسٓ سا سسٓ وٙیذ.
.b

ٚاوٙص ٞش یه اص ایٗ ٘یشٞٚا ت ٝچ ٝجسٕی ٚاسد ٔی ضٛد؟ (دی  – 90سیاضی)

- 24یه خٛدسٚی سٛاسی  ٚیه وأی ٖٛتا سشػت یىسا٘ی دس حشوتٙذ

٘ .یشٚی الصْ تشای ٔتٛلف وشدٖ وذاْ یه تیطتش است؟ چشا؟

(ضٟشیٛس  – 90تجشتی)

ٔ- 25طاتك ضىُ ،جسٕی سا تا ٘یشٚی  Fت ٝدیٛاسی فطشد ٚ ٜثاتت ٍ٘ ٝداضت ٝایٓ.

ﻮن

٘ .aیشٞٚای ٚاسد تش جسٓ سا ٘طاٖ دٞیذ.

F

 .bتا افضایص ٘یشٚی  ،Fوذاْ یه اص ٘یشٞٚای ٚاسد تش جسٓ تغییش ٔی وٙذ؟ (دی ٔا – 87 ٜتجشتی) (د ٚتاس)

- 26دس حشوت دایش ٜای یىٛٙاخت ،اٌش ضؼاع ٔسیش دایش ٜای  2تشاتش ضٛد ،تضسٌی سشػت خطی  ٚتضسٌی ضتاب چ ٝتغییشی ٔی وٙذ؟ (دی
ٔا – 87 ٜسیاضی)

ْ- 27طاتك ضىُ ،یه وش ٜتٛسط واتّی ت ٝدیٛاس تذ ٖٚاغطىاوی آٚیضاٖ است ٘ .یشٞٚای ٚاسد تش وش ٜسا سسٓ وٙیذ  ٚتٛٙیسیذ
و ٝػىس اِؼُٕ ٞش یه اص ایٗ ٘یشٞٚا ت ٝچ ٝجسٕی ٚاسد ٔی ضٛد؟ (ضٟشیٛس  – 90تجشتی)
ٔ- 28طاتك ضىُ ،جسٕی سا ت٘ ٝخی تست ٚ ٝاص سمف آٚیضاٖ ٔی وٙیٓ.

 .aتا ا٘تماَ ضىُ ت ٝپاسخ ٘أ٘ ،ٝیشٞٚای ٚاسد تش جسٓ سا ٘طاٖ دٞیذ.

ٔ .bؼیٗ وٙیذ ٚاوٙص ٞش یه اص ایٗ ٘یشٞٚا ت ٝچ ٝجسٕی ٚاسد ٔی ضٛد؟ (دی ٔا – 87 ٜتجشتی)
- 29ت ٝجسٕی ت ٝجشْ  1ویٌّٛشْ ٘یشٚی ثاتت  Fدس ساستای لائٓ ت ٝطشف تاال ٚاسد ٔی ضٛد  .دس ٘تیج ٝجسٓ اص حاَ سى ٖٛتا ضتاب ٔ 5تش تش
ٔجزٚس ثا٘ی ٝت ٝطشف تاال حشوت ٔی وٙذ.

5
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ﺳﻮاﻻت دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ

ٔ .aمذاس  Fسا ٔحاسث ٝوٙیذ.
 .bاٌش پس اص  6ثا٘ی٘ ٝیشٚی  Fحزف ضٛد ،جسٓ اص ایٗ ت ٝتؼذ ،حذاوثش تا چ ٝاستفاػی تاال ٔی سٚد؟ (اسفٙذ  – 89تجشتی)
ٔ- 30طاتك ضىُ یه جسٓ داخُ استٛا٘ ٝای لائٓ سٚی دایش ٜای افمی ٔی چشخذ ٘ .یشٞٚای ٚاسد تش جسٓ سا سسٓ وٙیذ ٘ ٚمص ٞشوذاْ اص ٘یشٞٚا

ر

سا تٛٙیسیذ( .دی ٔا – 89 ٜسیاضی)

ﻫﻨﻤ

ٔ- 31طاتك ضىُ ،د ٚجسٓ تا جشْ ٞای ٔساٚی سٚی دایشٞ ٜایی تا ضؼاع ٞای  𝑟1 = 2𝑟2ت ٝغٛست یىٛٙاخت حشوت ٔی وٙٙذ ،ت ٝطٛسی وٝ
دس ٔذت صٔاٖ ٞای ٔساٚی ،جاتجایی صاٚی ٝای  ∆θآٟ٘ا تا  ٓٞتشاتش است.

تا استذالَ ،سشػت ٞای خطی ٘ ٚیشٞٚای ٔشوضٌشای آٟ٘ا سا تا یىذیٍش ٔمایس ٝوٙیذ( .دی ٔا – 83 ٜتجشتی)

∆θ

𝑟2

ٔ- 32طاتك ضىُ چشا ٚلتی آب اص فٛاس ٜخاسج ٔی ضٛد ،فٛاسٔ ٜی چشخذ؟ پاسخ خٛد سا تش
ٔثٙای وذاْ لا٘ ٖٛروش وشدیذ؟ (دی  – 90تجشتی)

ﻮن

- 33تا ا٘تماَ ضىُ ت ٝپاسخ ٘أ٘ ،ٝیشٞٚای ٚاسد تش جسٓ سا ٘طاٖ دٞیذ

ٔ .ؼیٗ وٙیذ ٚاوٙص ایٗ

٘یشٞٚا ت ٝچ ٝجسٕی ٚاسد ٔی ضٛد؟ (دی  – 90تجشتی)

- 34جسٕی سا ت ٝد ٚضىُ صیش ٔی تٛا٘یٓ اص د٘ ٚخ ٔطات ٝآٚیضاٖ وٙیٓ .وذاْ ضىُ تشای اجساْ سٍٙیٗ ٔٙاسة تش است؟ تٛضیح دٞیذ.

مسائل:
قوانین نیوتن

- 35دس ضىُ جشْ جسٓ  5ویٌّٛشْ  ٚضشیة اغطىان جٙثطی  0/5است .اٌش 𝑁 𝐹 = 50تاضذ ،ضتاب حشوت جسٓ سا ٔحاسث ٝوٙیذ ( .دی
F

ٔا – 89 ٜسیاضی)

°

37

6
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ٔ- 36طاتك ضىُ ،تش د ٚجسٓ ت ٝجشْ ٞای 𝑔𝐾٘ 𝑚2 = 3𝐾𝑔 ٚ 𝑚1 = 2یشٚی افمی  Fچٙاٖ اثش ٔی وٙذ و ٝایٗ د ٚجسٓ تش سطح تذٖٚ
اغطىان ،تا ضتاب

𝑚
2

𝑠

 4ت ٝحشوت دس ٔی آیٙذ( .اسفٙذ  – 87تجشتی)

 .aتضسٌی ٘یشٚی ٘ ٚ Fیشٚی تٕاسی ای و ٝد ٚجسٓ تش یىذیٍش ٚاسد ٔی وٙٙذ سا حساب وٙیذ.

ر
𝑚2

F

𝑚1

 .bاٌش ٘یشٚی  Fدس ساستای ٔخاِف تش  𝑚2اثش وٙذ٘ ،یشٚی تٕاسی تیٗ د ٚجسٓ چمذس ٔی ضٛد؟

ﻫﻨﻤ
F

𝑚2

𝑚1

- 37دس ضىُ صیش ٚ 𝑀 = 1𝐾𝑔 ،تٛسط ٘یشٚی افمی  Fت ٝدیٛاس لائٓ ی فطشد ٚ ٜثاتت ٍ٘ ٝداضت ٝضذ ٜاست  .جسٕی ت ٝجشْ  mسا سٚی جشْ
 Mلشاس ٔی دٞیٓ .ضشیة اغطىان ایستایی تیٗ سطح جشْ  ٚ Mدیٛاس  0/2است( .دی ٔا – 87 ٜسیاضی)
٘ .aیشٞٚای ٚاسد تش جشْ  Mسا سسٓ وٙیذ.

m

 .bتیطی ٝٙی جشْ  mچمذس تاضذ تا جشْ  Mدس آستا٘ ٝی حشوت لشاس ٌیشد.

𝑁𝐹 = 80

M

ٔ- 38طاتك ضىُ د ٚجسٓ ت ٝجشْ ٞای 𝑔𝐾 𝑚2 = 4𝐾𝑔 ٚ 𝑚1 = 6تٛسط ٘خ سثىی ت ٓٞ ٝتست ٝضذ ٜا٘ذ  ٚسٚی سطح افمی تا ٘یشٚی

F

ﻮن

وطیذٔ ٜی ض٘ٛذ  .اٌش ٘یشٚی وطص ٘خ ٘ 12یٛتٗ  ٚضشیة اغطىان جٙثطی ٞش د ٚجسٓ تا سطح افمی  0/2تاضذ ،ضتاب حشوت دستٍاٜ

٘ ٚیشٚی  Fسا تذست آٚسیذ( .دی ٔا – 87 ٜتجشتی)

F

𝑚1

𝑚2

- 39جسٕی ت ٝجشْ  2ویٌّٛشْ سا تش سٚی سطح ضیة داسی ٔطاتك ضىُ ،تا ٘یشٚی  Fت ٝطشف تاال ٔی وطیٓ  .اٌش ضشیة اغطىان سطح
3

ضیة داس  ٚسشػت جسٓ ثاتت تاضذ،
4

F

 .aتضسٌی ٘یشٚی اغطىان جٙثطی سا تذست آٚسیذ.

 .bتضسٌی ٘یشٚی  Fسا تذست آٚسیذ( .دی ٔا – 87 ٜتجشتی)

°

37

𝑚

- 40دس ضىُ ٔماتُ ،جسٕی ت ٝجشْ  2ویٌّٛشْ سٚی سطح لائٕی تا ضشیة اغطىان جٙثطی  0/25تا ضتاب ثاتت 2/5 2
s

ت ٝطشف پاییٗ ٔی ِغضدٔ .مذاس ٘یشٚی افمی  Fسا ٔحاسث ٝوٙیذ( .اسفٙذ  – 89سیاضی)

7
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ﺳﻮاﻻت دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ

ٔ- 41ا٘ٙذ ضىُ سٚتش ،ٚجسٕی ت ٝجشْ  2ویٌّٛشْ سٚی سطح ضیة داسی تا ضشیة اغطىان جٙثطی 𝑘 μاص ٘مط ٝی  Aسٞا ٔی ضٛد.

ر

٘ .aیشٞٚای ٚاسد تش جسٓ سا سسٓ وٙیذ.
𝑚

 .bاٌش ایٓ جسٓ تا ضتاب  2 2ت ٝطشف پاییٗ حشوت وٙذ،
s

𝑘 μچمذس است؟(دی ٔا – 84 ٜسیاضی)

°

37

𝑚

- 42دس ضىُ داد ٜضذ ،ٜدستٍا ٜدس ساستای لائٓ تا ضتاب ثاتت  2 2ضشٚع ت ٝحشوت ٔی وٙذ.

ﻫﻨﻤ

F

s

 .cتضسٌی ٘یشٚی  Fچٙذ ٘یٛتٗ است؟

𝑔𝐾𝑚1 = 9

 .dوطص طٙاب سا دس ٚسط طٙاب ٔحاسث ٝوٙیذ( .دی ٔا – 84 ٜسیاضی)

𝑔𝐾𝑚 = 1

𝑔𝐾𝑚2 = 20

- 43دس ضىُ داد ٜضذ ،ٜیه تاتّٛی تثّیغاتی تٚ ٝصٖ ٘ 100یٛتٗ ت ٝوٕه د ٚطٙاب سثه  OB ٚ OAاص سمف آٚیضاٖ ضذ ٚ ٜدس حاَ تؼادَ
است.

°

A

٘ .aیشٞٚای ٚاسد تش ٘مط ٝی  Oسا سسٓ وٙیذ.

°

53

37

 .bوطص طٙاب ٞای  OB ٚ OAسا ٔحاسث ٝوٙیذ( .دی ٔا – 83 ٜتجشتی)

B

O

ﻮن

ٔ- 44طاتك ضىُ یه تاتّٛی تثّیغاتی ت ٝجشْ  2ویٌّٛشْ تٛسیّ ٝی د ٚطٙاب سثه آٚیضاٖ  ٚدس حاَ تؼادَ
است .وطص ٘خ ٞای  𝑇2 ٚ 𝑇1سا حساب وٙیذ( .دی  – 90سیاضی)

- 45د ٚجسٓ تا جشْ ٞای 𝑔𝐾ٔ 𝑚2 = 2𝐾𝑔 ٚ 𝑚1 = 1طاتك ضىُ صیش سٚی سطح افمی تذ ٖٚاغطىاوی لشاس داس٘ذ ٘ ٚیشٞٚای 𝐹2 ٚ 𝐹1
تش آٟ٘ا اثش ٔی وٙٙذ.

𝑁𝐹2 = 10

 .aتضسٌی  ٚجٟت ضتاب ٞش یه اص جسٓ ٞا سا تؼییٗ وٙیذ.
 .bتضسٌی ٘یشٚی تٕاسی سا و ٝد ٚجسٓ تش یىذیٍش ٚاسد ٔی وٙٙذٔ ،حاسث ٝوٙیذ.

8

𝑚2

𝑚1

𝑁𝐹1 = 4

ﻣﺪرس:ﻣﺴﻌﻮد رﻫﻨﻤﻮن

ﺳﻮاﻻت دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ

٘ .cیشٞٚای افمی ٚاسد تش  𝑚2سا سسٓ وٙیذ.
- 46تّٛوی ت ٝجشْ  2ویٌّٛشْ ،تش سٚی یه سطح ضیثذاس تذ ٖٚاغطىان ٔطاتك ضىُ اص حاَ سى ٖٛضشٚع ت ٝحشوت ٔی وٙذ .
 .aتشایٙذ ٘یشٚی ٚاسد تش تّٛن سا حساب وٙیذ.
است؟

ر

 .bسشػت تّٛن ٚلتی ت ٝپاییٗ سطح ضیثذاس ٔی سسذ چٙذ

𝑚

𝑚20

s

𝑚ℎ = 10

ﻫﻨﻤ

- 47دس تخص تحمیمی یه آصٔایطٍا ،ٜدا٘ص آٔٛصی ٔی خٛاٞذ ضشیة اغطىان تیٗ یه

ٔىؼة فّضی  ٚیه تخت ٝچٛب سا ا٘ذاصٌ ٜیشی وٙذ  .ط َٛتخت L ٝاست  ٚاص یه طشف

تٔ ٝیض ِٛال ضذ ٜاست ٚ .لتی طشف دیٍش تخت ٝسا تا استفاع  hتاال ٔی تشدٔ ،طاتك ضىُ،

ٔىؼة تا یه تٍّٙش ضشٚع تِ ٝغضیذٖ ٔی وٙذ  .تحت ایٗ صاٚیٔ ،ٝىؼة ط َٛتخت ٝسا دس

ٔذت  tطی ٔی وٙذ.

 .aضشیة اغطىان ایستایی تیٗ تخت ٚ ٝفّض سا تؼییٗ وٙیذ.

 .bآصٔایص دیٍشی سا طشاحی وٙیذ و ٝت ٝنٔه آٖ تتٛا٘یٓ ضشیة اغطىان جٙثطی سا تؼییٗ وٙیٓ .

 .cضشیة اغطىان جٙثطی سا ت ٝوٕه آصٔایص لسٕت  bتؼییٗ وٙیذ( .تٕاْ پاسخ ٞا تایذ تش حسة  L,h,t,θتاضذ).

ٔ- 48ا٘ٙذ ضىُ سٚتش ،ٚجسٕی ت ٝجشْ  2ویٌّٛشْ سٚی سطح ضیثذاسی تا ضشیة اغطىان
جٙثطی  𝜇kاص ٘مط ٝی  Aسٞا ٔی ضٛد.

٘ .aیشٞٚای ٚاسد تش جسٓ سا سسٓ وٙیذ.

(دی  – 84سیاضی)

ﻮن

 .bاٌش ایٗ جسٓ تا ضتاب ثاتت

𝑚

2

s

 2ت ٝطشف پاییٗ حشوت وٙذ 𝜇k ،چمذس است؟

- 49دس ضىُ ٔماتُ وش ٜای ت ٝت ٝجشْ  30ویٌّٛشْ تٚ ٝسیّ ٝی یه واتُ ت ٝدیٛاس لائٓ  ٚتذ ٖٚاغطىان آٚیضاٖ
است٘ .یشٚی وطص واتُ ٚ ٚاوٙص دیٛاس سا ٔحاسث ٝوٙیذ( .اسفٙذ  – 89سیاضی)

- 50دس ضىُ ٔماتُ٘ ،یشٚی افمی  Fچٙذ ٘یٛتٗ تاضذ تا تشایٙذ ٘یشٞٚای ٚاسد تش ٘مط ٝی  Oغفش ضٛد؟ (ضٟشیٛس
 – 90سیاضی)
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ٔ- 51طاتك ضىُ ،جسٕی ت ٝجشْ  2ویٌّٛشْ تش سٚی سطح ضیثذاسی تٛسط ٘یشٚی 𝑁 𝐹 = 25ت ٝطشف
تاالی سطح ضیثذاس وطیذٔ ٜی ضٛد .اٌش ضشیة اغطىان جٙثطی تیٗ جسٓ  ٚسطح  0/5تاضذ،
 .aتضسٌی ٘یشٚی اغطىان چٙذ ٘یٛتٗ است؟

ر

 .bتضسٌی ضتاب حشوت جسٓ چمذس است؟

 .cتضسٌی ٘یشٚی  Fچمذس تاضذ اتجسٓ تا سشػت ثاتت ت ٝطشف تاال وطیذ ٜضٛد؟ (اسفٙذ  – 90سیاضی)

- 52جسٕی ت ٝجشْ  2ویٌّٛشْ سا تش سٚی سطح ضیثذاسی ٔطاتك ضىُ ،تا ٘یشٚی  Fت ٝطشف تاال ٔی
3

وطیٓ .اٌش ضشیة اغطىان سطح ضیثذاس  ٚسشػت جسٓ ثاتت تاضذ،

ﻫﻨﻤ

4

 .aتضسٌی ٘یشٚی اغطىان جٙثطی جسٓ سا تذست آٚسیذ.
 .bتضسٌی ٘یشٚی  Fسا ٔحاسث ٝوٙیذ( .اسفٙذ  – 90تجشتی)

- 53جسٕی تش سٚی یه سطح ضیثذاس ت ٝصاٚی ٝی ضیة  37دسج ٚ ٝضشیة اغطىان جٙثطی  0/5پاییٗ ٔی آیذ.
 .aضتاب حشوت جسٓ سا حساب وٙیذ.

 .bضشیة اغطىان چمذس تاضذ تا ضتاب حشوت غفش ٌشدد؟ (ضٟشیٛس  – 90تجشتی)

ٔ- 54طاتك ضىُ د ٚجسٓ ت ٝجشْ ٞای  𝑚2 = 3Kg ٚ 𝑚1 = 5Kgتٛسط ٘خ سثىی

ت ٓٞ ٝتست ٝضذ ٚ ٜسٚی سطح افمی تا ٘یشٚی  Fوطیذٔ ٜی ض٘ٛذ .اٌش ٘یشٚی وطص

٘خ ٘ 18یٛتٗ  ٚضشیة اغطىان جٙثطی ٞشد ٚجسٓ تا سطح افمی  0/2تاضذ ،ضتاب حشوت دستٍا٘ ٚ ٜیشٚی  Fسا تذست آٚسیذ( .دی 90
– تجشتی)

ﻮن

ٔ- 55طاتك ضىُ جسٕی ت ٝجشْ  4ویٌّٛشْ ،سٚی یه سطح ضیثذاس لشاس داسد  .اٌش ضشیة اغطىان ایستایی تیٗ جسٓ  ٚسطح ضیثذاس 0/4
تاضذ ،حذالُ ٘یشٚی  Fو ٝت ٝاصای آٖ جسٓ سٚی سطح ساوٗ ٔی ٔا٘ذ ،چمذس است؟ (دی ٔا – 87 ٜسیاضی)

F

°

30

تکانه

𝑚

- 56ضخػی ت ٝجشْ  60ویٌّٛشْ اص یه تّٙذی سٚی یه تطه سمٛط ٔی وٙذ .اٌش سشػت اٍٙٞ ٚاْ سسیذٖ ت ٝتطه  10 sتاضذ  0/2 ٚثا٘یٝ
تؼذ ٔتٛلف ضٛد٘ ،یشٚی ٔتٛسطی و ٝتطه تش ضخع ٚاسد ٔی وٙذ سا ٔحاسث ٝوٙیذ  .جٟت ایٗ ٘یش ٚت ٝوذاْ طشف است؟ (دی ٔا– 89 ٜ
سیاضی)
- 57وٛدوی تش سٚی سٛستٕ ٝای اص یه تپ ٝت ٝطشف پاییٗ تا سشػت
است .ا٘ذاص ٜحشوت وٛدن  ٚسٛستٕ ٝچمذس است؟

10

𝑚

 20 sسش ٔی خٛسدٔ .جٕٛع جشْ وٛدن  ٚسٛستٕ 100 ٝویٌّٛشْ
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- 58یه تادوٙه پش اص ٛٞای فطشدٔ ، ٜحتٛی ٌ 2شْ ٛٞاست  .پس اص تاص ضذٖ دٞا٘ ٝی تادوٙهٛٞ ،ای دس ٖٚآٖ تا سشػت

𝑚

 4 sدس ٔذت

 2/5ثا٘ی ٝت ٝطٛس وأُ خاسج ٔی ضٛد  .تضسٌی ٘یشٚی ٔتٛسطی و ٝدس ایٗ ٔذت دس اثش خشٚج ٛٞا ت ٝتادوٙه ٚاسد ٔی ضٛد چمذس است؟
(دی  – 87سیاضی)

ر

حرکت دایره ای

- 59لشظ چشخا٘ی سٚی یه سطح افمی دس ٞش دلیم 120 ٝدٚس ٔی چشخذ  .سشػت خطی  ٚسشػت صاٚی ٝای ٘مط ٝای ٚالغ تش لشظ و ٝتا
ٔشوض ٔ 0/5تش فاغّ ٝداسد ،چ ٝا٘ذاص ٜاست؟ (اسفٙذ  – 87تجشتی)

- 60جسٕی ت ٝجشْ  0/1ویٌّٛشْ سا ت٘ ٝخی ت ٝطٔ 0/2 َٛتش تست ٚ ٝدس سطح افمی تذ ٖٚاغطىاوی ٔی چشخا٘یْ  .اٌش تسأذ حشوت جسٓ 5

ﻫﻨﻤ

ٞشتض تاضذ٘ ،یشٚی وطص ٘خ سا تذست آٚسیذ( .دی ٔا – 87 ٜتجشتی)

𝑚

- 61یه خٛدس ٚدس یه پیچ افمی تا ضشیة اغطىان ایستایی ٔ ،μ𝑠 = 0/8ی تٛا٘ذ حذاوثش تا سشػت  20 sتذِ ٖٚغضش جا٘ثی دٚس تض٘ذ.
 .aضؼاع پیچ چٙذ ٔتش است؟

 .bاٌش جشْ خٛدس ٚیه تٗ تاضذ٘ ،یشٚی ٔشوضٌشای ٚاسد تش خٛدس ٚچٙذ ٘یٛتٗ است؟ (دی ٔا – 84 ٜسیاضی)

٘- 62طاٖ دٞیذ دس حشوت دایش ٜای ،ساتط ٝی 𝜔𝑟 = 𝑣 تیٗ سشػت خطی ( ٚ )vسشػت صاٚی ٝای ( )ωتش لشاس است  .سسٓ ضىُ اِضأی
است( .اسفٙذ  – 87سیاضی)

ٟٔ- 63ش ٜای ت ٝجشْ ٌ 100شْ سٚی یه غفح ٜی ٌشداٖ تا تسأذ  5دٚس دس ٞش ثا٘یٔ ٝی چشخذ .فاغّ ٝی ٟٔش ٜاص ٔشوض غفح 20 ٝسا٘تی ٔتش
است.

 .aتضسٌی سشػت خطی ٟٔش ٜسا حساب وٙیذ.

٘ .bیشٚی ٔشوضٌشای ٚاسد تش ٟٔش ٜچٙذ ٘یٛتٗ است؟ (اسفٙذ  – 90سیاضی)

ﻮن

- 64وٛدوی ٔطاتك ضىُ تش سٚی یه دیسه ٌشداٖ ایستاد ٜاست  .تیطی ٝٙی سشػت صاٚی ٝای
دیسه سا طٛسی تذست آٚسیذ و ٝوٛدن تش سٚی آٖ ّ٘غضد( .پاسأتشی)

- 65یه اتٔٛثیُ  ٚسش٘طیٙا٘ص ؤ ٝجٕٛػاً  1200ویٌّٛشْ جشْ داسد دس جاد ٜای ٔسطح و ٝداسای پیچی ت ٝضؼاع
حشوت است.

ٔ 50تش است ،دس حاَ

 .aاٌش ضشیة اغطىان ایستایی تیٗ الستیه  ٚجاد 0/95 ٜتاضذ ،تیطتشیٗ سشػتی و ٝاتٔٛثیُ سش پیچ ٔی تٛا٘ذ داضت ٝتاضذ تا اص
ٔسیش خاسج ٘طٛد ،چمذس است؟
ٚ .bلتی ٛٞا تاسا٘ی است ،اتٔٛثیُ تایذ سشػت خٛد سا وٓ وٙذ  ٚتا سشػت
اغطىان تیٗ الستیه  ٚجاد ٜسا دس ایٗ حاِت حساب وٙیذ.
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ٔ 19/1تش تش ثا٘ی ٝحشوت وٙذ تا ّ٘غضد  .ضشیة

ﻣﺪرس:ﻣﺴﻌﻮد رﻫﻨﻤﻮن

ﺳﻮاﻻت دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ

ٟٙٔ .cذساٖ ٔی خٛاٗٞد تشای أٙیت تیطتش جاد ٜت ٝآٖ ضیة ػشضی تذٙٞذ  .تشای ایٗ ٔٙظٛس ِث ٝی جاد ٜسا چٙذ ٔتش اص سطح افك
تایذ تاالتش تثش٘ذ تا اتٔٛثیُ تذ ٖٚوٕه اغطىان تتٛا٘ذ تا سشػت ٔ 19/1تش تش ثا٘ی ٝاص آٖ ػثٛس وٙذ؟
- 66دس یه ضٟشتاصی یه استٛا٘ ٝی چشخاٖ تا سطح داخّی صتش ٚجٛد داسد  .دس اتتذا ٔطاتك ضىُ صیش پای

ر

افشاد یه سمف ٚجٛد داسد ٚ .لتی استٛا٘ ٝت ٝسشػت ٔٙاسثی ٔی سسذ ،سمف یه ٔشتث ٝت ٝطشف پاییٗ

حشوت ٔی وٙذ  .جشْ ضخع  50ویٌّٛشْ  ٚضؼاع استٛا٘ٔ 5 ٝتش است  ٚاستٛا٘ ٝدس ٞش ثا٘ی 0/318 ٝدٚس
ٔی چشخذ  ٚضشیة اغطىان ایستایی تیٗ ضخع  ٚدیٛاس 0/6 ٜاست.

ٕٛ٘ .aداس جسٓ – آصاد ضخع سا ٚلتی و ٝسمف پاییٗ سفت ٝاست سسٓ وٙیذ.

ﻫﻨﻤ

٘ .bیشٚی ٔشوضٌشای ٚاسد تش ضخع سا تذست آٚسیذ  ٚتیاٖ وٙیذ ایٗ ٘یش ٚاص وجا تٛجٛد آٔذٜ
است؟

٘ .cیشٚی س ٚت ٝتاال و ٝاص سمٛط ضخع جٌّٛیشی ٔی وٗد سا تذست آٚسد ٚ ٜتیاٖ وٙیذ ٔٙطأ ایٗ ٘یش ٚچیست؟

 .dآیا تا ٕٞاٖ سشػت ،ضخػی ت ٝجشْ د ٚتشاتش ٘یض ٔی تٛا٘ذ سٛاس تش استٛا٘ ٝتاضذ؟ تٛضیح دٞیذ .
2

ٔ- 67ىاٖ صاٚی ٝای رس ٜای و ٝسٚی ٔسیش دایش ٜای حشوت ٔی وٙذ ،تا ساتط ٝی 𝑡 θ = 𝑡 + 2تیاٖ ضذ ٜاست.
یٗ ِحظٞ ٝای 𝑠 𝑡2 = 3𝑠 ٚ 𝑡1 = 1ت ٝدست آٚسیذ.
 .aسشػت صاٚی ٝای ٔتٛسط ایٗ رس ٜسا ب
 .bسشػت صاٚی ٝای ایٗ رس ٜدس ِحظ ٝی 𝑠  𝑡 = 2چمذس است؟ (دی ٔا – 87 ٜسیاضی)

- 68یه خٛدس ٚدس یه پیچ افمی تا ضشیة اغطىان ایستایی ٔ 𝜇s = 0/8ی تٛا٘ذ حذاوثش تا سشػت ٔ 20تش تش ثا٘ی ٝتذِ ٖٚغضش جا٘ثی
دٚس تض٘ذ.

 .aضؼاع پیچ چٙذ ٔتش است.

ﻮن

 .bاٌش جشْ خٛدس 1 ٚتٗ تاضذ٘ ،یشٚی ٔشوضٌشای ٚاسد تش خٛدس ٚچٙذ ٘یٛتٗ است( .دی  – 84سیاضی)

- 69جسٕی ت ٝجشْ ٌ 100شْ سٚی یه سطح افمی تذ ٖٚاغطىاوی ت٘ ٝخی ت ٝط 20 َٛسا٘تی ٔتش تست ٝضذ ٚ ٜحشوت دایش ٜای یىٛٙاخت
2

ا٘جاْ ٔی دٞذ .اٌش تسأذ چشخص جسٓ تشاتش 𝜋 تاضذ ،تضسٌی ٘یشٚی وطص ٘خ چٙذ ٘یٛتٗ است؟ (ضٟشیٛس  – 90سیاضی)
- 70صاٚی ٝی ضیة ػشضی جاد ٜای  30دسج ٚ ٝضؼاع پیچ آٖ ٔ 10 3تش است.

 .aتیطی ٝٙی سشػت یه خٛدس ٚسا تشای آ٘ى ٝتتٛا٘ذ ایٗ پیچ سا تذٚ ٖٚاطٌ ٖٛضذٖ دٚس تض٘ذٔ ،حاسث ٝوٙیذ.

 .bاٌش جشْ خٛدس 1500 ٚویٌّٛشْ تاضذ ،تضسٌی ٘یشٚی ٔشوضٌشای ٚاسد تش آٖ چٙذ ٘یٛتٗ است؟ (دی  – 90سیاضی)

- 71ط َٛػمشت ٝی ثا٘ی ٝضٕاس یه ساػت دیٛاسی  14سا٘تی ٔتش است .سشػت خطی ٘ٛن ایٗ ػمشت ٝسا حساب وٙیذ( .ضٟشیٛس  – 90تجشتی)
- 72ط َٛػمشت ٝی دلیم ٝضٕاس یه ساػت 7/2 ،سا٘تی ٔتش است .سشػت خطی ٘ٛن آٖ چٙذ

𝑚𝑐
s

است؟ (اسفٙذ  – 89تجشتی)

𝑚

- 73اتٔٛثیّی ت ٝجشْ  0/6تٗ دس پیچ جاد ٜای ت ٝضؼاع ٔ 125تش تا سشػت ثاتت  25 sدس حشوت است  .ضتاب ٔشوضٌشا ٘ ٚیشٚی ٔشوضٌشای
ٚاسد تش اتٔٛثیُ سا حساب وٙیذ( .اسفٙذ  – 90تجشتی)
- 74پشٞ ٜای یه تاٍِشد دس ٞش دلیم 900 ٝدٚس ٔی چشخذ .دٚس ٚ ٜتسأذ پشٞ ٜا سا حساب وٙیذ( .دی  – 90تجشتی)
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