
زها�یی دار یـم؟ ان جلد سؤال چه چ�یی یک منت�رش ز در کتاب کنکور ف�یی

هر ک�دام از فصل های کتاب 
درس�ی را ب�ه چن�د بخ�ش 
تقس�یم کردیم. ب�ا این کار 
برنامه ری�زی ب�رای مطالع�ء 
هر فصل برای ش�ما آسان تر 

می شود.

هر جا الزم بود تست های هر 
درس را با این تیتر طبقه بندی 

کردیم.

هر بخش را هم به چند 
درس تقسیم کردیم تا 
مطالب در ذهن ش�ما 

دسته بندی شود.

در پایان هر فصل تس�ت های 
عن�وان  ای�ن  ب�ا  دش�واری 
تس�ت ها  ای�ن  می بینی�د. 
مخصوص کسانی است که به 

درصد 100 فکر می کنند.



ان جلد درس نامه و پاسخ نامه یک منت�رش ز در کتاب کنکور ف�یی
 

زها�یی دار یـم؟  چه چ�یی

ب�ا تس�ت های ه�ر  متناظ�ر 
درس، درس نام�ه ه�م وجود 
دارد. توصی�ه می کنی�م قبل 
از حل تس�ت های ه�ر درس 
ابت�دا درس نامء آن را به دقت 

مطالعه کنید.

سعی کردیم در درس نامه ها تا 
حد ممکن از ج�دول و نمودار 
اس�تفاده کنی�م ت�ا کار ش�ما 

راحت تر شود.

در درس نامه هر جا الزم بود، 
تست هایی را  به عنوان نمونه 
آورده ایم تا با روش های حل 

تست ها هم آشنا شوید.

ن�کات تکمیل�ی درس نامه ه�ا 
که برای حل برخی از تس�ت ها 
کارساز هستند را می توانید در 

بین پاسخ تست ها ببینید.

تا حد ممکن تست ها را به صورت 
گام به گام حل کردیم تا شما روند 
حل هر تست را به طور دقیق یاد 

بگیرید.
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2518 2380 139 بخش 2: آشنایی با نیروهای خاص

2379 2336 44 بخش 1: قوانین حرکت نیوتون

درس نـامــۀ ایـن بخش را 

در صفحۀ 440 جلد دوم بخوانید.

پاسخ نـامــۀ ایـن بخش را

در صفحۀ 444 جلد دوم بخوانید.

)برگرفته از کتاب دریس(3 2336 کدام یک از موارد زیر دربارءه نیرو نادرست است؟  
۱( نیرو، حاصل برهم کنش یا اثر متقابل دو جسم بر یکدیگر است.

۲( نیرو کمیتی برداری است که عالوه بر اندازه، جهت نیز دارد.
۳( در مدل سازی فیزیک، گاهی فرض می شود که نیروی وارد بر یک جسم، تنها بر مرکز جرم آن وارد می شود.

۴( تنها اثر نیرو بر روی یک جسم، تغییر سرعت جسم است.

)ریایض خارج ۹۸(3 2337 اگر نیروهای وارد بر یک جسم در حال حرکت، متوازن باشند )برایندشان صفر باشد(؛  
۲( حرکت جسم با شتاب ثابت، تندشونده خواهد بود. ۱( سرعت جسم ثابت می ماند.  

۴( سرعت جسم در مسیر مستقیم کاهش می یابد تا متوقف شود. ۳( مسیر حرکت جسم ممکن است دایره ای یا سهمی  باشد. 
متحرکی با سرعت ثابت در حال حرکت است. در این صورت نیروی خالص وارد بر متحرک ............... است.3 2338

۲( الزاماً در خالف جهت حرکت آن ۱( الزاماً در جهت حرکت آن  
۴( برابر صفر  ۳( در راستای حرکت آن  

کدام یک از موارد زیر درست است؟3 2339
۲( سرعت یک جسم تنها در صورتی ثابت می ماند که هیچ نیرویی بر آن وارد نشود. ۱( اگر تندی جسمی ثابت باشد، الزاماً نیروهای وارد بر آن متوازن است. 

۴( اگر نیروهای وارد بر یک جسم متحرک متوازن باشند، جهت حرکت جسم تغییر نمی کند. ۳( هر جسم در حال حرکتی برای ادامءه حرکت خود، الزاماً به نیرو نیاز دارد. 
اگر موتور یک کشتی فضایی که در فضای تهی خارج از جو زمین و دور از هر سیاره و خورشید در حرکت است، از کار بیفتد، حرکت آن چگونه ادامه پیدا می کند؟3 2340

)برگرفته از کتاب دریس( ۲( به تدریج تندی آن افزایش پیدا می کند.  ۱( به تدریج تندی آن کاهش پیدا کرده و متوقف می شود. 
۴( با تندی ثابت روی خط راست حرکت می کند. ۳( با تندی ثابت روی مسیر دایره ای حرکت می کند. 



257  فصل 11  دینامیک و حرکت دایره ای

مطابق شکل مقابل، یک کشتی با تندی ثابت، در مسیری مستقیم در حال حرکت است. کدام مورد دربارءه نیروهای وارد بر 3 2341
)برگرفته از کتاب دریس( این کشتی نادرست است؟ 

۱( نیروی شناوری وارد بر کشتی رو به باالست و اثر نیروی وزن وارد بر آن را خنثی می کند.
۲( نیروی مقاومت هوای وارد بر کشتی در خالف جهت حرکت آن است و اثر نیروی پیشران ناشی از موتور آن را خنثی می کند.

۳( طبق قانون اول نیوتون نیروهای وارد بر کشتی متوازن هستند و اثر یکدیگر را خنثی می کنند.
۴( در صورت افزایش نیروهای مقاومت وارد بر کشتی، برای آن که سرعت آن ثابت بماند، نیروی پیشران هم باید به همان اندازه افزایش پیدا کند.  

 برابر چند نیوتون باشد، تا نیروهای وارد بر جسم متوازن شوند؟3 2342


F3 در شکل روبه رو نیروهای وارد بر جسمی مشخص شده اند. اندازءه
۱۴ )۱
۱6 )۲
7 )۳
8 )۴

 
دلیل رخ دادن کدام یک از پدیده های زیر خاصیت لختی نیست؟3 2343

۱( پرتاب شدن سرنشینان خودرو به سمت جلو، هنگام ترمز رانندءه خودرو
۲( فشرده شدن سرنشینان خودرو به طرف عقب به صندلی، هنگام شروع به حرکت ناگهانی خودرو

۳( حرکت کشتی فضایی با موتور خاموش در فضای تهی خارج از جو زمین و دور از سیاره ها و ستاره ها
۴( سقوط یک تخته سنگ از دامنءه کوه به سمت پایین در اثر نیروی وزن وارد بر آن

کامیونی که در حال حرکت بر مسیری مستقیم با سرعت ثابت است، ناگهان ترمز می کند. در این حالت آونگی که به سقف 3 2344
کامیون بسته شده است، به طرف ............... منحرف می شود. این پدیده با قانون ............... نیوتون قابل توجیه است.

)اکنون فرهنیگ آموزش ۹۸( ۲( عقب ـ دوم  ۱( عقب ـ اول  
۴( جلو ـ دوم  ۳( جلو ـ اول  

در شکل زیر، بار اول نخ را به آرامی پایین می کشیم و به تدریج این نیرو را افزایش می دهیم تا یکی از نخ ها پاره شود. بار دوم همین آزمایش را به این 3 2345
ترتیب تکرار می کنیم که نخ را به  صورت ضربه ای در یک لحظه به پایین می کشیم تا یکی از نخ های دو طرف وزنه پاره شود. در 
)ریایض ۹2( مورد این آزمایش کدام درست است؟ 

۱( در هر دو آزمایش نخ از قسمت پایین وزنه پاره می شود.
۲( در هر دو آزمایش نخ از قسمت باالی وزنه پاره می شود.

۳( در آزمایش اول نخ از باالی وزنه پاره می شود و در آزمایش دوم از پایین وزنه.
۴( در آزمایش اول نخ از پایین وزنه پاره می شود و در آزمایش دوم از باالی وزنه. 

در شکل زیر، یک کاغذ مقوایی روی یک لیوان و یک سکه روی کاغذ مقوایی قرار دارد. اگر کاغذ مقوایی را با دست بکشیم، کدام یک از موارد زیر رخ می دهد؟3 2346
۱( اگر حرکت کاغذ مقوایی سریع باشد، سکه همراه با آن حرکت می کند و در لیوان نمی افتد.

۲( اگر حرکت کاغذ مقوایی آهسته باشد، سکه همراه با آن حرکت می کند و در لیوان نمی افتد.
۳( حرکت کاغذ مقوایی چه آهسته باشد، چه سریع، سکه همراه با آن حرکت می کند و در لیوان نمی افتد.
۴( حرکت کاغذ مقوایی چه آهسته باشد، چه سریع، سکه همراه با آن حرکت نمی کند و در لیوان می افتد. 

با توجه به قانون دوم نیوتون کدام مورد نادرست است؟3 2347
۱( اندازءه شتاب جسم با اندازءه نیروی خالص وارد بر آن متناسب است.

۲( اگر به جسمی نیروی خالص معینی وارد شود، اندازءه شتاب آن با جرم جسم نسبت وارون دارد.
۳( شتاب یک جسم همواره در جهت نیروی خالص وارد بر آن است.

۴( نیروی خالص وارد بر یک جسم همواره در جهت حرکت آن است.
 )بر حسب نیوتون( وارد می شود. شتاب جسم بر حسب 3 2348

 

F i2 3== --  و
 

F i1 8== 250 که در راستای محور x حرکت می کند دو نیروی g به جسمی به جرم
متر بر مربع ثانیه کدام است؟

 -20


i )۴   -5


i )۳   20


i )۲   5


i )۱



 تست258

500 در شکل روبه رو نشان داده شده است. شتاب این جسم چند متر بر مربع ثانیه 3 2349 g نیروهای وارد بر جسمی به جرم
و در چه جهتی است؟

 ،۱0 )۱
 ،۱0 )۲
 ،5 )۳

  ،5 )۴
 باشند، بزرگی 3 2350

 

F j3 10== --  و
  

F i j2 10 20== ++ ،
  

F i j1 20 50== -- 5 اثر می کنند. اگر بردار نیروها در SI به صورت kg سه نیرو، هم زمان بر وزنه ای به جرم
)ریایض خارج ۹۳، مشابه ریایض ۸2 و ریایض ۸0( شتاب حاصل از این نیروها چند متر بر مربع ثانیه خواهد شد؟  

 10 2 )۴  ۱0 )۳   5 2 )۲  5 )۱
 کدام است؟ 3 2351



F2  حرکت می کند. در این حالت نیروی
 

v i j== ++2 4  بر ذره ای وارد می شوند و این ذره با سرعت ثابت


F2  و
  

F i j1 2 6== -- فقط دو نیروی
)ریایض خارج ۸۸( )یکاها در SI است.( 

 - +2 6
 

i j )۴   2 6
 

i j- )۳   - -
 

i j2 )۲   
 

i j+ 2 )۱
)تجریب ۸6(3 2352  کدام است؟  



F2  می شود.
 

a i j== --2 4 1 کیلوگرمی اثر می کنند و شتاب حاصل در SI به صورت 5/  به جسم


F2  و
  

F i j1 2 5== -- دو نیروی
 5
 

i j+ )۴   5
 

i j- )۳   
 

i j- )۲   
 

i j+ )۱
اندازءه 3 2353 را پیدا کرده است.   

 

a i j== -- ++4 3  قرار گرفته و شتاب


F3  و
  

F i j2 21 19== -- ++ ،
  

F i j1 15 8== -- ++ نیروی تأثیر سه  5 تحت  kg جسمی به جرم
)ریایض ۸۹(  کدام است؟ )همءه اندازه ها در SI است.( 



F3 نیروی
۴8 )۴  ۲8 )۳  ۲0 )۲  ۴ )۱

600 است، به گونه ای تنظیم می شود که در بازءه زمانی معینی، همواره نیروی 3 2354 kg نیروی پیشران یک قایق موتوری به شکل زیر، که جرم آن با سرنشینش
900 به طرف جلو به قایق وارد می شود. به ترتیب شتاب این قایق چند متر بر مربع ثانیه است و اگر  N افقی خالص
)برگرفته از کتاب دریس( 1200 باشد، نیروی مقاومت وارد بر قایق چند نیوتون است؟   N در لحظه ای نیروی پیشران

۲۱00 ،1 5/ )۲   ۳00 ،1 5/ )۱
 ۲۱00 ،۲ )۴   ۳00 ،۲ )۳

جرم جسم A، 2 برابر جرم جسم B و نیروی خالص وارد بر جسم A، 3 برابر نیروی خالص وارد بر جسم B است. شتاب جسم A چند برابر شتاب جسم B است؟3 2355

 3
2

)۴   2
3

)۳   1
6

)۲  6 )۱

3 می دهد. m و F به ترتیب در SI کدام اند؟3 2356 2m s/ ) کیلوگرم، شتاب )m ++ 2 4 و به جسمی به جرم 2m s/ نیروی خالص F به جسمی به جرم m کیلوگرم، شتاب

۳6 ،6 )۴  ۲۴ ،6 )۳  7 ، 7
6

)۲   14
3

، 7
6

)۱

6 تغییر می کند. در نتیجه شتاب جسم 20 درصد کاهش می یابد. جرم اولیءه جسم 3 2357 kg در حالی که نیروی خالص وارد بر یک جسم ثابت است، جرم آن
چند کیلوگرم است؟

 7 5/ )۴   1 5/ )۳  ۱8 )۲  ۲۴ )۱
3 می دهد. شتابی که این نیروی خالص به جسمی به جرم3 2358 2m s/ m2 شتاب 6 و به جسمی به جرم 2m s/ m1 شتاب  به جسمی به جرم



F نیروی خالص
m می دهد، چند متر بر مربع ثانیه است؟ m1 2++

۲ )۴   1 5/ )۳   4 5/ )۲  9 )۱
نمودار نیروی وارد بر جسمی با جرم ثابت برحسب شتاب آن به صورت شکل مقابل است. در این نمودار a برابر چند 3 2359

متر بر مربع ثانیه است؟
۱ )۲    0 5/ )۱

 1 5/ )۴   ۳ )۳
 

نمودار سرعت ـ زمان متحرکی که در مسیر مستقیم حرکت می کند، به صورت شکل مقابل است. بزرگی نیروی خالص 3 2360
)ریایض خارج ۹۹( t2 چگونه تغییر می کند؟  t1 تا وارد بر این متحرک )برایند نیروها( در بازءه زمانی بین

۲( پیوسته افزایش  ۱( پیوسته ثابت   
۴( ابتدا کاهش، سپس افزایش ۳( ابتدا افزایش، سپس کاهش  

12 باشد، اندازءه 3 2361 5
2/ /m s 6 و اندازءه شتاب جسم برابر N  برابر



F1  وارد می شود. اگر اندازءه نیروی


F2  و


F1 800 دو نیروی عمود بر هم g به جسمی به جرم
 چند نیوتون است؟



F2 نیروی
5 )۴  ۱0 )۳  ۴ )۲  8 )۱
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4 اعمال شده و جسم ساکن است. هرگاه نیروی 6 نیوتون حذف شود، جسم با چه شتابی برحسب 3 2362 kg سه نیروی 8، 6 و 12 نیوتونی با هم به جسمی به جرم
)ریایض ۸4( متر بر مربع ثانیه حرکت می کند؟ 

5 )۴   2 5/ )۳   1 5/ )۲  ۱ )۱
2363 3 



F3 F قرار دارد و در حالت تعادل است. اگر جهت نیروی N3 13== F و N2 12== ، F N1 17== 2 تنها تحت تأثیر سه نیرو به اندازه های kg جسمی به جرم
قرینه شود، شتاب جسم چند متر بر مربع ثانیه می شود؟

۱۳ )۴   6 5/ )۳  ۱6 )۲  8 )۱
 بر جسم وارد شود، کدام مورد نادرست است؟3 2364



Fnet t نیروی خالص == 0 v در حال حرکت است. اگر در لحظءه جسمی با سرعت ثابت
، تندشونده خواهد بود. t =0 v باشد، حرکت جسم بالفاصله بعد از لحظءه  در جهت



Fnet ۱( اگر
، کندشونده خواهد بود. t =0 v باشد، حرکت جسم بالفاصله پس از لحظءه  در خالف جهت



Fnet ۲( اگر
t جسم از مسیر حرکتش منحرف می شود. =0 v نباشد، در لحظءه  در راستای



Fnet ۳( اگر
t راستای حرکت متحرک و تندی آن تغییر می کند. =0 v باشد، در لحظءه  در راستای



Fnet ۴( اگر
)اکنون فرهنیگ آموزش ۹۸(3 2365 کدام یک از عبارت های زیر نادرست است؟  

۱( اگر به یک جسم ساکن فقط یک نیرو اثر کند، الزاماً در جهت آن نیرو شروع به حرکت می کند.
۲( اگر جسمی روی مسیری غیرمستقیم حرکت کند، الزاماً نیروی خالص وارد بر آن غیرصفر است.

، جسم الزاماً در جهت نیروی خالص شروع به حرکت می کند. ( )Fnet ¹0 ۳( اگر به یک جسم ساکن چند نیرو وارد شود
۴( در مسیری مستقیم، در صورتی که نیروی خالصی در خالف جهت سرعت جسم به جسم اعمال شود، حرکت جسم شتاب دار تندشونده خواهد بود.

2366 3 x t t== -- ++3 8
2 m در راستای محور x حرکت می کنند. معادلءه مکان ـ  زمان متحرک A در SI به صورت kgB == 6 m و kgA == 2 دو متحرک A و B به جرم های

، اندازءه نیروی خالص وارد بر متحرک A چند برابر اندازءه نیروی خالص وارد بر  t s== 2 v است. در لحظءه t== --4 2 و معادلءه سرعت ـ زمان متحرک B در SI به صورت
متحرک B است؟

 9
2

)۴   2
9

)۳  ۲ )۲   1
2

)۱

 به حرکت درمی آید. پس از طی مسافت d، تندی حرکت جسم کدام می شود؟3 2367


F جسم ساکنی به جرم m تحت تأثیر نیروی ثابت

Fd
m2 )۴  2Fd

m
)۳  Fd

m2 )۲  2Fd
m

)۱

 )برحسب نیوتون( به جسم وارد می شوند. بردار 3 2368
 

F i2 9== --  و
 

F i1 5== t دو نیروی == 0 2 روی محور x و در مبدأ، ساکن است. در لحظءه kg جسمی به جرم
t به ترتیب از راست به چپ در SI کدام اند؟ s== 3 مکان و سرعت جسم در لحظءه

 -6


i ، -6


i )۴   6


i ، -6


i )۳   -6


i ، -9


i )۲   6


i ، -9


i )۱
72 می رسد. اندازءه نیروی خالص 3 2369 km h/ 54 به km h/ 800 در یک جابه جایی 25 متری روی خط راست، با آهنگ ثابت، از kg تندی خودرویی به جرم

وارد بر خودرو در این جابه جایی چند نیوتون است؟
۲800 )۴  5۴00 )۳  5000 )۲  ۱0000 )۱

1200 در خالف جهت 3 2370 N 108 در حال حرکت است، در لحظه ای نیروی ثابت km h/ با تندی ثابت 300 که در مسیر مستقیم و  kg به متحرکی به جرم
5 پس از این لحظه به ترتیب، تندی متحرک به چند متر بر ثانیه می رسد و اندازءه جابه جایی آن در این مدت چند متر می شود؟ s حرکتش وارد می شود.

50 ،۱0 )۴  ۱00 ،۱0 )۳  50 ،۲0 )۲  ۱00 ،۲0 )۱
به یک جسم 2 کیلوگرمی هم زمان چهار نیرو به اندازه های 20، 15، 10 و 8 نیوتونی وارد می شود و جسم به حالت تعادل قرار دارد. اگر فقط نیروی 15 نیوتونی 3 2371

)تجریب خارج ۸5( 2 چند متر بر ثانیه خواهد شد؟  s حذف شود و دیگر نیروها با همان اندازه و جهت اثرگذار باشند، تغییر سرعت جسم بعد از
۲0 )۴  ۱5 )۳  ۱0 )۲  8 )۱

)برگرفته از کتاب دریس(3 2372 با توجه به قانون سوم نیوتون، کدام مورد دربارءه نیروهای کنش و واکنش نادرست است؟ 
۲( این دو نیرو همواره در خالف جهت یکدیگرند. ۱( این دو نیرو هم اندازه و هم راستا هستند. 

۴( همواره به دو جسم وارد می شوند و آثار یکسانی روی آن ها دارند. ۳( همواره با هم ظاهر می شوند و هم نوع اند. 
2373 3 F مطابق شکل زیر، شخصی یک جعبءه سنگین را روی سطح افقی هل می دهد و جعبه به حرکت درمی آید. اگر اندازءه نیرویی که شخص به جعبه وارد می کند

F¢¢ باشد، کدام درست است؟    )برگرفته از کتاب دریس( و اندازءه نیرویی که جعبه به شخص وارد می کند، برابر
 F F> ¢ =0 )۲    ¢ =F F )۱

¢ =F 0 )۴    F F> ¢ ¹0 )۳
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هنگامی که جسمی در هوا سقوط می کند واکنش نیروی وزن جسم بر ............... وارد شده و هنگامی که شخصی طنابی به جرم m را به درختی بسته و محکم 3 2374
)اکنون فرهنیگ آموزش ۹۹( می کشد، عکس العمل نیروی )یا نیروهای( وارد بر طناب، بر ............... وارد می شود.  

۴( جسم ـ درخت و شخص ۳( زمین ـ شخص و درخت  ۲( زمین ـ درخت  ۱( زمین ـ شخص 
2375 3 



W در شکل زیر جسمی به جرم m توسط یک نخ به جرم ناچیز از سقف آویزان شده است. اگر بردار نیروی گرانش وارد بر جرم m از طرف زمین برابر
باشد، عکس العمل نیروی وارد بر سقف از طرف نخ و عکس العمل نیروی وارد بر جسم از طرف نخ به ترتیب از راست 
)اکنون فرهنیگ آموزش ۹۸( به چپ کدام است؟ 

 


W - و


W )۲    


W  و


W )۱
  -


W - و


W )۴    -


W  و


W )۳
 باشد، 3 2376

  

F i j== --12 24 6 است. اگر نیرویی که جسم )1( به جسم )2( وارد می کند برحسب نیوتون به صورت kg 4 و kgجرم دو جسم )1( و )2( به ترتیب
شتاب جسم )1( برحسب متر بر مربع ثانیه کدام است؟ )هیچ نیروی دیگری به دو جسم وارد نمی شود.(

 - +3 6
 

i j )۴   3 6
 

i j- )۳   2 4
 

i j- )۲   - +2 4
 

i j )۱
50 با کفش های چرخ دار در یک سالن مسطح و صاف 3 2377 kg 75 و kg دو شخص )1( و )2( به ترتیب به جرم های

150 شخص )2( را به طرف راست هل می دهد. شتاب شخص )1( و )2(  N روبه روی هم ایستاده اند. شخص )1( با نیروی
)برگرفته از کتاب دریس( به ترتیب چند متر بر مربع ثانیه است؟ 

 3


i ، -2


i )۱
 -3


i ، -2


i )۲
 3


i ، -3


i )۳
 -3


i ، -3


i )۴
2 به سمت راست حرکت کند، 3 2378 2m s/ 100 قرار دارد و قایق بر روی آب ساکن است. اگر شخص با شتاب kg 60 درون قایقی به جرم kg شخصی به جرم

)اکنون فرهنیگ آموزش ۹۸( قایق چگونه حرکت می کند؟ )از اصطکاک بین کف قایق و آب صرف نظر شود.( 
1 به سمت چپ حرکت می کند. 2

2/ /m s ۱( با شتاب ثابت
2 به سمت چپ حرکت می کند. 2m s/ ۲( با شتاب ثابت

۳( قایق بر روی آب ساکن خواهد بود.
1 به سمت راست حرکت می کند.  2

2/ /m s ۴( با شتاب ثابت

m روی یک سطح افقی با اصطکاک ناچیز قرار دارند. 3 2379 m2 1

1

2
== m1 و مطابق شکل مقابل، دو نفر به جرم های

اگر در ابتدا به فاصله های مساوی از نقطءه O قرار داشته باشند و توسط طنابی هر یک دیگری را به سمت خود بکشد، 
)تجریب خارج ۹۸( کدام یک از موارد زیر درست است؟ 

۲( بین O و B به یکدیگر می رسند. ۱( در نقطءه O به یکدیگر می رسند.  
m2 به او می رسد.  m1)۴ ساکن می ماند و ۳( بین O و A به یکدیگر می رسند.  

درس نـامــۀ ایـن بخش را 

در صفحۀ 447 جلد دوم بخوانید.

پاسخ نـامــۀ ایـن بخش را

در صفحۀ 458 جلد دوم بخوانید.

در شکل مقابل نیروی وزن وارد بر شخص )1( و واکنش نیروی وزن وارد بر شخص )2( از طرف زمین به ترتیب 3 2380
از راست به چپ در کدام جهت است؟

۲(  و  ۱(  و   

۴(  و   ۳(  و   
9 است. جرم این جسم و وزن آن در سطح ماه به ترتیب از راست به چپ در SI کدام است؟ )شتاب گرانش در سطح 3 2381 N وزن جسمی در سطح مریخ برابر

1 است.( 6
2/ /m s 3 و 6

2/ /m s مریخ و ماه به ترتیب
۴ ، 2 5/ )۴   1 44/ ، 2 5/ )۳  ۴ ،0 9/ )۲   1 44/ ،0 9/ )۱
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وزن جسم A در سطح سیاره ای نصف وزن جسم B در سطح زمین است. اگر وزن جسم B در سطح این سیاره نصف وزن جسم A در سطح زمین باشد، 3 2382
شتاب جاذبه در سطح این سیاره چند برابر شتاب جاذبه در سطح زمین است؟

 1
4

)۴   1
3

)۳   1
2

)۲  ۱ )۱

2383 3 ( / )g m s== 10
2  رو به باال وارد می شود. شتاب جسم چند متر بر مربع ثانیه و در چه جهتی است؟



F 800 نیروی g در شکل زیر به جسمی به جرم
، پایین 7 5/ )۲ ، باال   7 5/ )۱
، پایین  2 5/ )۴ ، باال   2 5/ )۳

)برگرفته از کتاب دریس(3 2384 کدام مورد دربارءه نیروی مقاومت شاره درست است؟ 
۱( وقتی جسمی در یک شاره قرار دارد، الزاماً این نیرو از طرف شاره به جسم وارد می شود.

۲( جهت این نیروی وارد بر جسم، همواره به سمت باالست.
۳( اندازءه این نیرو تنها به ابعاد جسم و تندی آن بستگی دارد.

۴( هر چه تندی جسمی در شاره بیشتر باشد، اندازءه این نیروی وارد بر آن بیشتر خواهد بود.
 وزن توپ است. اگر بزرگی شتاب در این 3 2385



W  نیروی مقاومت هوا و


fD شکل زیر، نیروی وارد بر توپی را در باالترین نقطءه مسیرش نشان می دهد که در آن

)ریایض ۹۹(   ) g m s== 10
2/ fD چند نیوتون است؟ )از نیروهای دیگر وارد بر توپ صرف نظر کنید و 65 باشد،

6

2m s/ لحظه
۱ )۱

1 5/ )۲
۲ )۳

2 5/ )۴
3 باشد، شتاب توپ در این 3 2386 N 400 را در باالترین نقطءه مسیرش نشان می دهد، اگر اندازءه نیروی مقاومت هوا در این نقطه g شکل زیر توپ فوتبالی به جرم

)برگرفته از کتاب دریس(   ( / )g m s== 10
2 لحظه چند متر بر مربع ثانیه و تقریباً در چه جهتی  است؟

  ،5 )۱

 ،5 )۲

 ،12 5/ )۳

  ،12 5/ )۴
) از باالی برجی به ارتفاع h به طور هم زمان رها می کنیم. با فرض این که 3 2387 )m m2 1>> دو گوی هم اندازءه )1( و )2( را که جرم یکی، بیشتر از دیگری است

 )v( و اندازءه سرعت دو گوی در لحظءه برخورد به زمین )a( نیروی مقاومت هوا در طی حرکت دو گوی ثابت و یکسان باشد، کدام مورد دربارءه مقایسءه اندازءه شتاب
)برگرفته از کتاب دریس( درست است؟ 

 v v
2 1

< ، a a
2 1

< )۴   v v
2 1

> ، a a
2 1

< )۳   v v
2 1

< ، a a
2 1

> )۲   v v
2 1

> ، a a
2 1

> )۱
دو گوی هم اندازءه )1( و )2( که جرم گوی )2( بیشتر از جرم گوی )1( است، یک بار در خأل و بار دیگر در هوا از ارتفاع یکسانی از سطح زمین رها می شوند. 3 2388

به ترتیب از راست به چپ در هر مرتبه، کدام گوی زودتر به زمین می  رسد؟
۲( گوی )۲(، گوی )۲( ۱( گوی )۲(، گوی )۱(  

۴( دو گوی هم زمان به زمین می رسند، گوی )۲( ۳( دو گوی هم زمان به زمین می  رسند، گوی )۱( 
قطرءه بارانی از یک ابر در ارتفاع بلندی نسبت به سطح زمین جدا شده و سقوط می کند. از لحظءه جدایی قطره از ابر تا رسیدن آن به زمین، اندازءه نیروی 3 2389

مقاومت هوای وارد بر آن چگونه تغییر می کند؟
۲( ابتدا افزایش یافته و سپس ثابت می ماند. ۱( به طور پیوسته افزایش می یابد.  

۴( ابتدا افزایش و سپس کاهش می یابد. ۳( پیوسته ثابت می ماند.  
قطرءه بارانی از یک ابر تقریباً ساکن جدا شده و در راستای قائم به سمت پایین شروع به حرکت می کند. از این لحظه تا لحظءه رسیدن قطرءه باران به زمین، 3 2390

نمودار تقریبی تندی این قطره باران برحسب زمان به صورت کدام شکل است؟

 )۴   )۳   )۲   )۱



 تست262

گلوله ای از ارتفاع بسیار زیادی در هوا از حال سکون رها می شود. کدام نمودار به صورت تقریبی اندازءه شتاب گلوله از لحظءه رها شدن گلوله تا رسیدن آن 3 2391
به سطح زمین را نشان می دهد؟

 )۴   )۳   )۲   )۱

چتربازی از یک بالگرد تقریباً ساکن که در ارتفاع نسبتاً زیادی قرار دارد، به بیرون می پرد و پس از مدتی چتر خود را باز کرده و در امتداد قائم سقوط 3 2392
)برگرفته از کتاب دریس( می کند. نمودار تقریبی تندی چترباز برحسب زمان به صورت کدام شکل می تواند باشد؟ 

 )۴   )۳   )۲   )۱
400 از یک ارتفاع نسبتاً بلند نسبت به سطح زمین رها می شود. اگر اندازءه نیروی مقاومت هوای وارد بر توپ در حین سقوط آن 3 2393 g یک توپ فوتبال به جرم

 ( / )g m s== 10
2 1 باشد، شتاب آن چند متر بر مربع ثانیه و در چه جهتی است؟ 2/ N ثابت و برابر

۴( 7، باال ۳( 7، پایین  ۲( ۱۳، باال  ۱( ۱۳، پایین 
400 از سطح زمین به سمت باال پرتاب می شود. اگر اندازءه نیروی مقاومت هوای وارد بر توپ در حین باالرفتن آن ثابت و برابر3 2394 g یک توپ فوتبال به جرم

( / )g m s== 10
2 1 باشد، شتاب آن چند متر بر مربع ثانیه و در چه جهتی است؟ 2/ N

۴( 7، باال ۳( 7، پایین  ۲( ۱۳، باال  ۱( ۱۳، پایین 
1140 افزایش می یابد. 3 2395 N 60 مدتی پس از یک پرش آزاد، چترش را باز می کند. ناگهان نیروی مقاومت هوا به kg چتربازی به جرم

)برگرفته از کتاب دریس( 10N فرض کنید.(  kg/ شتاب چترباز در این لحظه چند متر بر مربع ثانیه و در چه جهتی است؟ )g را
۲( 9، باال ۱( 9، پایین  

۴( ۱9، باال  ۳( ۱9، پایین  

1 به صورت تندشونده 3 2396 2m s/ 500 است، بر سطح آب دریاچه ای در یک مسیر مستقیم افقی با شتاب ثابت kgیک قایق موتوری که جرم آن به همراه سرنشینش
 ( / )g m s== 10

2 50 باشد، کدام مورد درست است؟ N 800 و نیروی مقاومت هوا ثابت و برابر N در حال حرکت است. اگر اندازءه نیروی پیشران موتور قایق ثابت و برابر
750N است. ۲( اندازءه نیروی خالص وارد بر قایق 500N است.  ۱( اندازءه نیروی شناوری وارد بر قایق

۴( نیروهای وارد بر قایق متوازن هستند. 250N است.  ۳( اندازءه نیروی مقاومت آب وارد بر قایق
2397 3 4 N 8 و N 2 در عمق یک دریاچه در حال حرکت است. اگر نیروهای شناوری و مقاومت آب وارد بر آن هم جهت و اندازءه آن ها به ترتیب kg جسمی به جرم

 ( / )g N kg== 10 باشد، اندازءه شتاب جسم چند متر بر مربع ثانیه و جهت حرکت آن کدام است؟
۴( ۴، به سمت پایین ۳( ۴، به سمت باال  ۲( 8، به سمت پایین  ۱( 8، به سمت باال 

14m برسد، نیروی 3 2398 s/ 2m به s/ 2 از s 300 از ارتفاع بلندی نسبت به سطح زمین رها می شود. اگر تندی جعبه در مدت g یک جعبءه مقوایی به جرم
 ( / )g m s== 10

2 مقاومت هوای وارد بر آن، با فرض ثابت بودن، چند نیوتون و در چه جهتی است؟
1، به سمت باال 8/ )۴ 1، به سمت پایین  8/ )۳ 1، به سمت باال  2/ )۲ 1، به سمت پایین  2/ )۱

4 به نقطءه اوج خود برسد، اندازءه 3 2399 s ، در راستای قائم به طرف باال پرتاب می کنیم. اگر جسم بعد از 60m s/ 1kg را در هوا و با تندی اولیءه جسمی به جرم
)اکنون فرهنیگ آموزش ۹۹(   ( / )g N kg== 10 متوسط نیروی مقاومت هوا حین باال رفتن جسم، چند نیوتون است؟

۳0 )۴  ۱5 )۳  5 )۲  ۲0 )۱

کدام یک از موارد زیر دربارءه نیروی عمودی سطح درست است؟3 2400
۲( اندازءه این نیرو همواره با وزن جسم برابر است. ۱( این نیرو از طرف تکیه گاه جسم به آن وارد می شود و همواره به سمت باالست. 
۴( واکنش این نیرو همواره به زمین وارد می شود. ۳( این نیرو ناشی از تغییر شکل سطح تماس یک جسم با تکیه گاهش است. 

)برگرفته از کتاب دریس(3 2401 در شکل مقابل یک کتاب روی میزی قرار دارد. کدام مورد دربارءه این شکل نادرست است؟ 
۱( واکنش نیروی عمودی سطح وارد بر کتاب، رو به پایین به میز وارد می شود.

۲( واکنش نیروی وزن وارد بر کتاب، رو به باال به زمین وارد می شود.
۳( واکنش نیروهای وارد بر میز، به کتاب و سطح افقی وارد می شود.

۴( نیروی عمودی سطح وارد بر میز از طرف سطح افقی، به سمت باالست. 
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4 روی سطح افقی قرار دارد. اگر اندازءه نیروی عمودی که 3 2402 kg در هر یک از شکل های )الف( و )ب( جعبه ای به جرم
20 باشد، نیروی عمودی سطح وارد بر جعبه در شکل )الف(،  N در هر دو شکل توسط دست و طناب به جعبه وارد می شود
)برگرفته از کتاب دریس(   ( / )g m s== 10

2 چند برابر نیروی عمودی سطح وارد بر جعبه در شکل )ب( است؟

 1
3

)۲   ۳ )۱

  2
3

)۴    3
2

)۳

به دیوار قائمی فشرده و ثابت نگه داشته ایم. نیروی عمودی سطح وارد بر جسم چند نیوتون 3 2403


F 500 را مانند شکل روبه رو با نیروی افقی g جسمی به جرم
 ( / )g m s== 10

2 است؟
۱۲ )۲   5 )۱
 ۱7 )۴   ۱۳ )۳

 به جسم وارد می شود، مقداری که ترازو نشان می دهد، برحسب نیوتون، برابر 20 است. 3 2404


F 3 روی یک ترازو قرار دارد. وقتی نیروی قائم kg جسمی به جرم
، ترازو روی یک سطح افقی قرار دارد.( g m s== 10

2/  چند نیوتون و در چه جهتی است؟ )


F نیروی
۴( 50، رو به پایین ۳( 50، رو به باال  ۲( ۱0، رو به پایین  ۱( ۱0، رو به باال 

F به سقف فشرده و ثابت است، اندازءه نیروی عمودی سطح که از 3 2405 N== 80 5 تحت تأثیر نیرویی عمودی به بزرگی kg مطابق شکل زیر، جسمی به جرم
)اکنون فرهنیگ آموزش ۹۸(   ( / )g N kg== 10 طرف سقف به جسم وارد می شود، چند نیوتون است؟

۴0 )۲   ۳0 )۱
 ۱۳0 )۴   80 )۳

2m در راستای قائم به سمت باال جابه جا می کند. 3 2406 s/ 200 قرار دارد. شخصی این جعبه را با تندی ثابت g 400 درون جعبه ای به جرم g جسمی به جرم
 ( / )g N kg== 10 نیرویی که شخص به جعبه وارد می کند و نیروی عمودی سطح وارد بر جسم به ترتیب چند نیوتون است؟

4 8/ ،۲ )۴  4 8/ ،6 )۳  ۴ ،۲ )۲  ۴ ،6 )۱

2 رو به باال شروع به حرکت کرده و پس از مدتی 3 2407 2m s/ 800 درون سطلی قرار دارد. در اثر نیرویی، ابتدا سطل با شتاب ثابت g مطابق شکل زیر جسمی به جرم
 ( / )g m s== 10

2 3 متوقف می شود. نیروی عمودی سطح وارد بر جسم در مرحلءه اول و دوم به ترتیب چند نیوتون است؟ 2m s/ با شتاب ثابت
 5 6/ ، 6 4/ )۲    10 4/ ، 6 4/ )۱
  5 6/ ،9 6/ )۴    10 4/ ،9 6/ )۳

2 سقوط می کند. اگر در حین برخورد شخص به 3 2408 m 8 متری سطح زمین و از حال سکون روی بالشی بزرگ به ضخامت 4/ 60 از ارتفاع kg شخصی به جرم
، مقاومت هوا  g m s== 10

2/ 1 برسد، نیروی عمودی سطح وارد بر شخص از طرف بالش، با فرض ثابت بودن، چند نیوتون است؟ ) m بالش حداقل ضخامت بالش به
ناچیز و حرکت شخص همواره در راستای قائم است.(

۴۴۴0 )۴  ۳8۴0 )۳  ۳۲۴0 )۲  ۲6۴0 )۱

جسمی درون یک آسانسور قرار دارد. در لحظه ای که اندازءه نیروی عمودی سطح وارد بر جسم بزرگ تر از وزن آن است، کدام مورد الزاماً درست است؟3 2409
۴( شتاب آسانسور رو به پایین است. ۳( شتاب آسانسور رو به باالست.  ۲( حرکت آسانسور کندشونده است.   ۱( حرکت آسانسور تندشونده است. 

در کف یک آسانسور باسکولی نصب شده است. در یک حرکت، باسکول وزن شخص را بیش از حالت سکون نشان داده است. آن حرکت چگونه است؟  3 2410
)ریایض ۹۸( ۲( الزاماً تندشونده به طرف پایین  ۱( الزاماً تندشونده به طرف باال  

۴( کندشونده به طرف باال یا تندشونده به طرف پایین ۳( تندشونده به طرف باال یا کندشونده به طرف پایین 
شخصی درون آسانسوری، روی یک ترازوی فنری ایستاده است. در کدام یک از حالت های زیر، عددی که ترازوی فنری نشان می دهد از وزن شخص کم تر است؟3 2411

)برگرفته از کتاب دریس( ب( آسانسور به طرف پایین شروع به حرکت کند.  الف( آسانسور به طرف باال شروع به حرکت کند. 
ت( آسانسور در حالی که به طرف پایین حرکت می کند، متوقف شود. پ( آسانسور در حالی که به طرف باال حرکت می کند، متوقف شود. 

۴( )الف( و )ت( ۳( )ب( و )پ(  ۲( )پ( و )ت(  ۱( )الف( و )ب( 
2412 3 840 N 70 در آسانسوری قرار دارد و آسانسور به سمت پایین در حال حرکت است. در لحظه ای که نیروی عمودی سطح وارد بر جسم kg شخصی به جرم

 ( / )g m s== 10
2 است، اندازءه شتاب شخص چند متر بر مربع ثانیه و نوع حرکت آن کدام است؟

۴( ۱۲، تندشونده ۳( ۱۲، کندشونده  ۲( ۲، تندشونده  ۱( ۲، کندشونده 
480 را نشان می دهد. شتاب آسانسور چند متر بر مربع ثانیه 3 2413 N 600 درون آسانسوری، روی یک ترازوی فنری ایستاده است و ترازو عدد N شخصی به وزن

)ریایض خارج ۸6(   ( / )g m s== 10
2 و به کدام جهت است؟

، باال 1
2

)۴ ، پایین  1
2

)۳ ۲( ۲، باال  ۱( ۲، پایین 
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2 تندشونده رو به باال حرکت می کند، نیروی عمودی سطح 3 2414 2m s/ 75 درون آسانسور قرار دارد. در لحظه ای که آسانسور با شتاب ثابت kg شخصی به جرم
 ( / )g m s== 10

2 وارد بر شخص چند نیوتون است؟
۱50 )۴  600 )۳  900 )۲  750 )۱

2 تندشونده رو به پایین حرکت می کند، نیرویی که از 3 2415 2m s/ 80 درون آسانسوری قرار دارد. در لحظه ای که آسانسور با شتاب ثابت kg شخصی به جرم
)ریایض ۹۳(   ( / )g m s== 10

2 طرف شخص به آسانسور وارد می شود. چند نیوتون است؟
6۴0 )۴  ۱60 )۳  800 )۲  960 )۱

50 مطابق شکل روبه رو، روی ترازویی فنری در آسانسور ایستاده است. در هر یک از حالت های )الف( و )ب(، به 3 2416 kg دانش آموزی به جرم
)برگرفته از کتاب دریس(   ( / / )g m s== 9 8

2 ترتیب، ترازو چند نیوتون را نشان می دهد؟
1 به سمت باال در حال حرکت باشد. 2/ /m sالف( آسانسور با سرعت ثابت

ب( کابل آسانسور پاره شود و آسانسور سقوط آزاد کند.
۴( ۴90، صفر   ۴90 ،۴90 )۳ ۲( 550، صفر   ۴90 ،550 )۱

588 را نشان می دهد. وقتی آسانسور 3 2417 N شخصی درون آسانسوری ساکن روی یک ترازوی فنری ایستاده است. در این حالت ترازو عدد
نشان  را  نیوتون   ............... ترازو  دارد،   2 2m s/ پایین به  رو  آسانسور شتاب  وقتی  و  نیوتون   ............... ترازو  دارد،   2 2m s/ باالی به  رو  شتاب 
)برگرفته از کتاب دریس(   ( / / )g N kg== 9 8 می دهد.

۴80 ،708 )۲   ۴68 ،708 )۱
 ۴80 ،7۲0 )۴   ۴68 ،7۲0 )۳

F1 را نشان می دهد. 3 2418 2 تندشونده باال می رود و نیروسنج 2m s/ وزنه ای توسط یک نیروسنج از سقف یک آسانسور آویزان است. در حالت اول آسانسور با شتاب

)تجریب خارج ۹6(   ( / )g N kg== 10 F چه قدر است؟
F
2

1

F2 را نشان می دهد. نسبت 2 تندشونده پایین می رود و نیروسنج نیروی 2m s/ در حالت دوم آسانسور با شتاب

۴ )۴  ۲ )۳   2
3

)۲   5
4

)۱

12 در آسانسوری قرار دارد. آسانسور به سمت باال شروع به حرکت می کند به طوری که نمودار سرعتـ  زمان آن به شکل زیر است. اندازءه نیروی 3 2419 kg جسمی به جرم
 (g m/ s )== 10

2 t به ترتیب از راست به چپ چند نیوتون است؟ s2 8== t و s1 2== عمودی سطح وارد بر جسم در لحظه های

 112 8/ ،۱۱۱ )۲    127 2/ ،۱۱۱ )۱
  112 8/ ،۱۲9 )۴    127 2/ ،۱۲9 )۳

2 به سمت باال می رود، نیرویی که از طرف جسم بر کف آسانسور وارد 3 2420 2m s/ 5 کف آسانسوری قرار دارد. وقتی آسانسور با شتاب رو به باالی kg جسمی به جرم
 ( / )g m s== 10

2 N¢¢ چند نیوتون است؟ N¢¢ است، اختالف N و 2 به سمت پایین می رود، نیروی وارد بر کف آسانسور 2m s/ می شود N است و وقتی با شتاب رو به پایین
)ریایض خارج ۹۸(  ۴0 )۴  ۲0 )۳  ۱0 )۲ ۱( صفر 

2 به سمت پایین شروع به حرکت می کند 3 2421 2m s/ 60 درون یک آسانسور روی ترازویی ایستاده است. آسانسور از حال سکون با شتاب ثابت kg شخصی به جرم
 ( / )g N kg== 10 3 متوقف می شود. اختالف بین بیشینه و کمینءه اندازءه نیرویی که ترازو نشان می دهد، چند نیوتون است؟ 2m s/ و سپس با شتاب ثابت به بزرگی

)اکنون فرهنیگ آموزش ۹۸(  780 )۴  600 )۳  ۴80 )۲  ۳00 )۱
120 است، قرار دارد. آسانسور رو به باال به صورت کندشونده در حال حرکت است. اگر 3 2422 kg 80 درون آسانسوری که جرم اتاقک آن kg شخصی به جرم

 ( / )g m s== 10
2 0 باشد، نیروی عمودی سطح وارد بر شخص و نیروی باالبرندءه موتور آسانسور به ترتیب چند نیوتون است؟ 75

2/ /m s اندازءه شتاب آسانسور
۱850 ،7۴0 )۴  ۱۱90 ،7۴0 )۳  ۱850 ،860 )۲  ۱۱90 ،860 )۱

2423 3 3m s/ 1 جابه جایی با آهنگ ثابت به 5/ m 50 در آسانسور ساکنی قرار دارد. آسانسور رو به باال شروع به حرکت می کند و تندی آن پس از kg شخصی به جرم
 ( / )g m s== 10

2 می رسد. در این بازءه زمانی نیرویی که شخص به کف اتاقک آسانسور وارد می کند، چند نیوتون و در چه جهتی است؟
۴( ۳50، به سمت پایین ۳( ۳50، به سمت باال  ۲( 650، به سمت پایین  ۱( 650، به سمت باال 

2424 3 2 2m s/ 80 روی یک ترازو درون آسانسوری ساکن قرار گرفته است. وقتی آسانسور با شتاب kg مطابق شکل روبه رو، شخصی به جرم
20 رو به پایین وارد  N به طرف پایین شروع به حرکت می کند، این شخص با دست خود به میزی که داخل آسانسور است، نیرویی به بزرگی
)اکنون فرهنیگ آموزش ۹۸(   ( / )g N kg== 10 می کند. در این حالت ترازو چه عددی را برحسب نیوتون نشان خواهد داد؟

 9۴0 )۴  660 )۳  6۴0 )۲  6۲0 )۱
13 درون آسانسوری که به سمت باال حرکت می کند، قرار دارد. اگر تندی آسانسور در طی 3 2425 kg مطابق شکل روبه رو جسمی به جرم

7m برسد، بزرگی نیروی عمودی سطح وارد بر جسم در حین جابه جایی چند  s/ 3m به s/ 5 با شتاب ثابت از m یک جابه جایی  به اندازءه
 ( / )g m s== 10

2 نیوتون است؟
78 )۲   ۱8۲ )۱

۲۳۴ )۴   65 )۳
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