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 . علم بررسی دلیل حرکت جسم ها است دینامیک:

 نیرو باعث حرکت اجسام می شود.  توجه!

  حاصل برهمکنش یا اثر متقابل دو جسم بر یکدیگر است. :نیرو

 توجه! 

 نشان می دهند.  F⃗نیرو کمیتی برداری است و آن را با نماد  •

 مقیاس مناسب استفاده می کنیم در رسم نیرو از یک پاره خط جهت دار با  •

 است و همچنین نیرو را با نیروسنج اندازه می گیرند. Nیکای نیرو نیوتون  •

شدن اندازه    ادیکم و ز  ،توقف،  مختلف مانند شروع به حرکت کردن  یجسم به شکل ها   کیبر    رویاثر ناثر نیرو بر جسم:  

 دهد. یخود را نشان م  شکل آن جسم، رییجهت سرعت و تغ  رییتغسرعت )تندی( ، 

 . شکل آن شود  ریی تغ ا ی سرعت جسم  رییتواند سبب تغ یجسم م کیوارد بر   یروین به طور خالصه :

 انواع نیرو از نظر نحوه اثر روی جسم:  

 الف: نیروهای تماسی: مانند اصطکاک ، مقاومت هوا

 الکتریکی ، نیروی گرانش ، نیروی مغناطیسی ب: نیروهای غیر تماسی )میدانی( : مانند نیروی 

 قوانین حرکت نیوتون:  

 یخالص  یرویآنکه ن کند مگر یحرکت با سرعت ثابت خود را حفظ م ا یجسم، حالت سکون  کی قانون اول نیوتون:

 ( به آن وارد شود«.رصفری)غ

دهد. به    یبا سرعت ثابت به حرکت خود ادامه م  ا ی ماند و    یوارد نشود، جسم ساکن م  یخالص  یرویاگر بر جسم ن  ختی:لَ

، لختی    خالص وارد بر آنها صفر است حفظ کنند  یرویکه ن  یخود را هنگام   حرکت  تیدارند وضع  لی اجسام که م  تیخاص  نیا

 )اینرسی( می گویند. 

 جرم جسم بیشتر باشد لختی اش بیشتر می شود.هرچه  نکته :

 

www.konkur.in

forum.konkur.in



فیزیک دوازدهم تجربی                                                      دبیر: امین گرمرودی  دومفصل جزوه کنکوری   
 

 

  شتاب با  نیکه ا  ردیگ  یشتاب م  رویآن ن  ریوارد شود، جسم تحت تأث  یخالص  یروینهرگاه بر جسم     :وتون یقانون دوم ن

 نسبت وارون دارد. خالص است و با جرم جسم یرویدارد و در همان جهت ن می خالص وارد بر جسم نسبت مستق یروین

                                                                   

 

 

 

یک نیوتون )یکای نیرو( برابر با نیروی خالصی است که به جسمی به جرم یک کیلوگرم شتاب یک متر بر مجذور    توجه!

 ثانیه می دهد. 

 

  رییخالص سبب تغ یروین، اما  ردی گ یهم صورت م روها یدر نبود ن  یشود. حرکت حت یحرکت م ریی باعث تغ روین توجه!

 . شود یحرکت م

را به دست آورده   خالص یروینبرایند  وتونیاست. در استفاده از قانون دوم ن یبردار یمعادله ا وتونیدوم نقانون  توجه!

 . میکن یبا هم جمع نم یرا به صورت نرده ا روها ی. تک تک نمیکن یبر جرم جسم م میو آن را تقس
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 نیوتون موارد زیر را در نظر داشته باشید: برای استفاده از قانون دوم  

 مسئله را مدلسازی کنید) شکل ساده ای از مسئله همراه با جسم را رسم کنید( .1

 جهت و بزرگی نیروهای وارد بر جسم را رسم کرده و نیروی خالص را بدست آورید.  .2

بدست آمده هم جهت با   با استفاده از رابطه شتاب و نیرو می توانید شتاب جسم را بدست آورید.)جهت شتاب .3

 نیروی خالص است( 

 نیرو ها به صورت زیر بدست می آید: ، برایند  باشد jو  iر حسب بردار های یکه اگر نیرو ها ب توجه! 

 

 

 

است.   مقابلوارد بر جسم بر حسب اندازه شتاب آن به شکل نمودار اندازه نیروی خالص   توجه!

 شیب این نمودار نشان دهنده جرم جسم می باشد.

𝐹 = 𝑚⏟

شیب 

× 𝑎 

 

 

 راستا   اندازه و هم  جسمی به جسم دیگر نیرو وارد کند، جسم دوم نیز به جسم اول نیرویی همهرگاه    قانون سوم نیوتون:

 .ف جهت وارد میکنداما در خال
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نیرو وارد   1به جسم    2نشان می دهیم و اگر جسم     F⃗ 12نیرو وارد کند نماد آن را به صورت    2به جسم   1اگر جسم    توجه :

 نشان می دهیم.  F⃗ 21کند آن را به صورت 

 به طوری که :  

F12اندازه نیروها با هم برابر  = F21   اما در خالف جهت همF⃗ 12 = −F⃗ 21 .هستند 

 

نیرو ها همیشه به صورت جفت وجود دارند ، اگر یکی از نیروها را کنش بنامیم نیروی دیگر  نیروهای کنش و واکنش :  

 .واکنش خواهد بود

وقتی چکش را به میخ می کوبیم ، به همان اندازه که چکش به میخ نیرو وارد کرده است ، میخ نیز به چکش به همان   مثال:

 اندازه و در خالف جهت نیرو وارد می کند . اگر نیرو چکش را کنش در نظر بگیریم ، نیروی میخ نیز واکنش خواهد بود.

رد می شوند و هم نوع هستند: به عنوان مثال هر دو الکتریکی هستند  نیروهای کنش و واکنش همواره به دو جسم واتوجه:  

 ، یا گرانشی ، یا مغناطیسی و ... هستند.

 نیروی کنش و واکنش هر کدام به یک جسم مجزا وارد می شود و نمی توانند یکدیگر را خنثی کنند.  توجه :

 

 

 

 

 معرفی برخی از نیرو ها:  

ذبه( که از طرف کره زمین بر جسم وارد می شود ، نیروی وزن می گوییم و مقدار  انشی )جا به نیروی گر. نیروی وزن:  1

 آن از رابطه زیر بدست می آید: 

 

 نیروی وزن در نتیجه شتاب گرانشی همواره به سمت مرکز کره زمین است .جهت  توجه:
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 . شتاب گرانشی در مکان جسم 2.جرم جسم     1وارد بر یک جسم به دو عامل بستگی دارد:  نیروی وزن توجه!

 

هرگاه جسمی در یک شاره )مایع یا گاز( قرار داشته باشد و نسبت به آن حرکت کند ، از طرف شاره   نیروی مقاومت شاره:

 f Dمی گویند و آن را با نماد    نیروی مقاومت شارهجهت حرکت  جسم ، به آن وارد می شود که به آن    خالف  نیرویی در

  نشان می دهیم. 

 

 توجه! 

 اگر جسم ساکن باشد نیروی مقاومت شاره وجود نخواهد داشت. •

 هر چه سرعت جسم بیشتر باشد ، نیروی مقاومت شاره بیشتر می شود.  •

 بیشتر باشد نیروی مقاومت شاره بیشتر می شود. هر چه مساحت جلویی جسم   •

 مقاومت شاره با نیروی شناوری که در سال دهم خوانده ایم متفاوت است.  •

 مقاومت هوا از جنس نیروی مقاومت شاره می باشد.  •

 

ب  :vc تندی حد   ، مقاومت هوا نیز  با افزایش تدریجی سرعت   ، ه  اگر جسم حجیمی را از ارتفاع نسبتا زیاد رها کنیم 

تدریج زیاد می شود و از شتاب سقوط می کاهد تا جایی که نیروی مقاومت هوا با نیروی وزن جسم برابر می شود. از این 

لحظه به بعد برایند نیرو های وارد بر جسم صفر شده و جسم با تندی ثابتی موسوم به تندی حد به حرکت رو به پایین خود 

 ادامه خواهد داد.
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Fnet = 0     →     fD = mg 

 زمان رسیدن به سرعت حد   -نمودار سرعت

 

 

اگر جسمی بر سطحی تکیه داشته باشد ، و به آن سطح نیرو وارد کند ، از طرف سطح نیز نیرویی    نیروی عمودی سطح:

 نشان می دهند.  F⃗ Nعمود بر سطح به جسم وارد می شود که به آن نیروی عمودی سطح )تکیه گاه( می گویند و با نماد  

 

 روش تعیین نیروی عمودی سطح: 

Fnetنیم نیروی عمودی سطح را از قانون دوم نیوتون  اگر جسم بر سطحی تکیه داشته باشد می توا = ma   استفاده می

 کنیم.  

Fnetاگر جسم در راستای عمود بر سطح شتاب نداشته باشد ، در این صورت  = 0  
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نیروی عمودی سطح در آسانسور: نوع حرکتی که دارد   محاسبه  به  با توجه  وقتی جسمی داخل آسانسور قرار دارد 

 از طرف کف آسانسور متفاوت شود. است نیروی عمودی سطح وارد بر شخص ممکن 
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 حرکت یک آسانسور به صورت یکی از حالت های جدول زیر است:  

 

ی کنیم که سمت باال را مثبت و  برای محاسبه نیروی عمودی سطح وارد شده بر یک جسم در یک آسانسور ، توجه م 

با استفاده از قانون دوم   ، به جسم دو نیروی عمودی سطح و نیروی وزن وارد می شود  پایین را منفی در نظر می گیریم 

 نیوتون داریم :  

 

 

 حالت های مختلف حرکت آسانسور و تاثیر آن بر نیروی عمودی سطح:  

در این   :، یا کند شونده رو به پایین باشد. اگر حرکت آسانسور تند شونده رو به باال  1

حالت شتاب آسانسور رو به باال بوده و نیروی عمودی سطح که به جسم وارد می شود به  

  صورت زیر بدست می آید:

 

 

 

آسانسور 2 حرکت  اگر   .

در این حالت شتاب آسانسور رو به پایین بوده و نیروی عمودی سطح   :، یا تند شونده رو به پایین باشدکند شونده رو به باال  

 که به جسم وارد می شود به صورت زیر بدست می آید:
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(:  آسانسور با سرعت ثابت در حال حرکت باشدیعنی )ت باشد: خحرکت آسانسور یکنوا آسانسور ساکن باشد یا  . اگر3

 در این صورت شتاب حرکت صفر بوده و داریم:  

 

در اثر عاملی )مانند پاره شدن کابل(  آسانسور سقوط آزاد کند ، در این صورت نیروی عمودی سطحی که کف اگر  .  4

 آسانسور به جسم درون آن وارد می کند برابر صفر می شود.

 

 

  

www.konkur.in

forum.konkur.in



فیزیک دوازدهم تجربی                                                      دبیر: امین گرمرودی  دومفصل جزوه کنکوری   
 

 

آوریم، چه جسم حرکت کند و چه ساکن   کنیم جسمی را روی سطحی به حرکت در  ش میالوقتی ت  ک:نیروی اصطکا 

 . گویندمی شویم که به آن نیروی اصطکاک   رو می بماند، با مقاومتی روبه

 تا زمانی که به جسم در راستای افقی سطح نیرو وارد نشده است، نیروی اصطکاک وجود نخواهد داشت.توجه ! 

 . نیروی اصطکاک جنبشی 2. نیروی اصطکاک ایستایی      1 نیروی اصطکاک به دو نوع می باشد: توجه !

نیروی اصطکاک بین دو جسم به جنس آن ها و زبری و ناهمواری سطح بستگی دارد . هرچه سطح ناهموارتر و    توجه!

رعکس هرچه سطح صاف تر باشد زبر تر باشد درگیری بین دو سطح بیشتر شده و نیروی اصطکاک نیز قوی تر می شود. ب 

 نیروی اصطکاک کمتر می شود.

که در فلزات اگر سطح دو جسم بسیار صاف و صیقلی باشد به خاطر نزدیک شدن  این نکته را در نظر بگیرید    البته"

شده  بیش از اندازه مولکول های دو جسم به هم ، جاذبه اتمی بین دو سطح ایجاد شده و باعث چسبیدن دو سطح به هم  

 ")جوش سرد( و لغزش سطوح روی هم بسیار دشوار می شود.

معموال از اصطکاک به عنوان نیروی اتالفی یاد می شود. اما توجه داشته باشید اگر اصطکاک نبود نمی توانستیم تلفن 

 همراه یا قلم را در دست بگیریم یا حتی راه بریم...! 

 ( ایستایی  :fsنیروی اصطکاک  نیروی  (  به جسمی  در اگر  ی 

یا   دهیم  )هل  کنیم  وارد  دارد  قرار  آن  در  که  سطحی  راستای 

بکشیم ( تا زمانی که  جسم ساکن است ، نیرویی در خالف جهت  

نیرو ما از طرف سطح به جسم وارد شده و مانع حرکت جسم می 

 ( نماد  با  ، اصطکاک ایستایی می گوییم و  نیرو  این  به   ، ( fsشود 

 نشان می دهیم. 

با توجه به اینکه جسم ساکن است و شتاب اش صفر می باشد پس طبق قانون دوم  اندازه نیروی اصطکاک ایستایی:  

نیوتون نیروهای وارد بر آن متوازن هستند. در نتیجه نیروی اصطکاک برابر با همان نیروی افقی است که ما به جسم وارد  

 می کنیم. 

سم وارد می کنیم را کم و زیاد کنیم نیروی اصطکاک ایستایی هم به همان در اینجا ما هر چقدر نیرویی که به ج  توجه!

 اندازه تغییر خواهد کرد. 
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اگر به جسمی نیرو وارد کنیم تا زمانی که حرکت نمی کند ، هر چقدر به جسم نیرو    نیروی اصطکاک ایستایی بیشینه:

ایش نیرویی که به جسم وارد می کنیم ، نیروی اصطکاک وارد کنیم به همان اندازه نیروی اصطکاک ایجاد می شود ، با افز

نیز بیشتر می شود ، تا جایی که جسم در آستانه حرکت قرار می گیرد، در این لحظه نیروی اصطکاک ایستایی به بیشترین  

 می گویند و از رابطه زیر بدست می آید :  آن نیروی اصطکاک ایستایی بیشینهمقدار خود می رسد که به 

fs,max = μs × FN 

  نام دارد. تجربه و آزمایش نشان میدهد که ضریب اصطکاک ایستایی به عامل   ضریب اصطکاک ایستایی  μs  در این رابطه 

 بستگی دارد.  ...آنها و  زبریو   میزان صافیدو جسم،  جنس سطح تماسهایی مانند 

 نیروی عمودی سطح است که به جسم وارد می شود. FNهمچنین  

اگر جسمی روی سطحی بلغزد از طرف سطح بر جسم، نیرویی خالف جهت حرکت  ( : fkنیروی اصطکاک جنبشی ) 

 جسم وارد می شود که به آن نیروی اصطکاک جنبشی می گویند. و اندازه آن از رابطه زیر بدست می آید:  

fk = μk × FN 

  به عامل   جنبشینام دارد. تجربه و آزمایش نشان میدهد که ضریب اصطکاک    جنبشیضریب اصطکاک    μk  در این رابطه

 بستگی دارد.  ...و  آنها  زبریو   میزان صافیدو جسم،  سطح تماس جنسمانند هایی 

 هم نیروی عمودی سطح است که به جسم وارد می شود. FNهمانطور که می دانید   
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μs: )  بیشتر است μkمعموال از ضریب اصطکاک جنبشی   μsضریب اصطکاک ایستایی   نکته: > μk) 

 پس نتیجه می گیریم نیروی اصطکاک ایستایی بیشینه ، از نیروی اصطکاک جنبشی بیشتر است.

fs,max > fk 

 

 در جدول زیر ضرایب اصطکاک برخی از سطوح رو مشاهده می کنید: 

 

 یکای ضریب اصطکاک ایستایی و جنبشی چیست؟ !سوال
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در حال حرکت باشد ، قانون دوم نیوتون  F سطح افقی دارای اصطکاک در اثر نیروی محرکاگر متحرکی روی  !نکته

 به صورت زیر می باشد: 

𝐹𝑛𝑒𝑡 = 𝑚𝑎 →     𝐹 − 𝑓𝐾 = 𝑚𝑎 

 اگر سرعت متحرک ثابت باشد:  

𝐹𝑛𝑒𝑡 = 0 →     𝐹 − 𝑓𝐾 = 0 →       𝐹 = 𝑓𝐾 →  𝐹 = 𝜇𝐾𝑚𝑔 

 محرک(: )در غیاب نیروی   شتاب و جابجایی تا توقف متحرک در اثر اصطکاک جنبشی  محاسبه

و نیروی محرک وجود نداشته  بر سطح افقی دارای اصطکاک در حال حرکت باشد  𝑣0با سرعت اولیه  اگر متحرکی 

 شتاب حرکت و مقدار جابجایی متحرک به صورت زیر بدست می آید:   باشد، 

𝐹𝑛𝑒𝑡 = 𝑚𝑎 →    −𝑓𝐾 = 𝑚𝑎   →     −𝜇𝐾𝑚𝑔 = 𝑚𝑎 

→      𝑎 = −𝜇𝐾𝑔 

با توجه به شکل مقابل ، بر جسمی که روی    نیروی وارد از طرف سطح: 

یک سطح قرار دارد دو نیروی اصطکاک و نیروی عمودی سطح وارد می شود،  

برایند این دو نیرو را نیروی وارد از طرف سطح می نامیم ، این دو نیرو بر هم  

فیثاغورس   رابطه  از  است  کافی  برایندشان  پیدا کردن  برای  و  عمود هستند 

 استفاده کنیم: 

𝑅 = √𝑓2 + 𝐹2 

 نیروی است که فنر کشیده شده یا فشرده شده ایجاد می کند .   نیروی کشسانی فنر:

 توجه! 

 فنر کشیده شده یا فشرده شده همواره می خواهد به حالت اصلی خود باز گردد. •

 نشان می دهند. Feنیروی کشسانی فنر را با نماد  •

 کشسانی فنر نیز بیشتر می شود. هر چه فنر را بیشتر بکشیم یا فشرده کنیم نیروی  •

اگر فنر در طول عادی خود قرار داشته باشد نیرویی وارد نمی کند ولی اگر فنر را بکشیم و یا فشرده   با توجه به شکل:

 کنیم نیروی فنر همواره خالف جهت نیرویی است که به آن وارد می کنیم. 

www.konkur.in

forum.konkur.in



فیزیک دوازدهم تجربی                                                      دبیر: امین گرمرودی  دومفصل جزوه کنکوری   
 

 

 

، اندازه نیروی کشسانی فنر با   ا با تقریب قابل قبولیبرای بیشتر فنره اندازه نیروی کشسانی فنر)قانون هوک( :

 ( رابطه مستقیم دارد: xاندازه تغییر طول آن )

Fe = kx 

x  میزان تغییر طول فنر بر حسب متر :m می باشد 

k   ثابت فنر نام دارد و یکای آن نیوتون بر متر :N
m⁄  .می باشد 

 دارد.  و ... بستگیده  نشکل فنر ، جنس ماده تشکیل دهاندازه فنر ، مانند : فنر به عواملی ثابت  توجه!

 .است 10000عددی بزرگ حدود  k و برای یک فنر سفت   100 عددی کوچک حدود  kپذیر، برای یک فنر انعطاف

 نمودار تغییر نیروی کشسانی سه فنر بر حسب تغییر طول آن ها:  

 

است پس هر چه شیب نمودار بیشتر باشد ثابت فنر بزرگتر و فنر سخت تر می     kاین نمودار همان سختی فنر  شیب

 شود.

طول    𝐹2در اثر نیروی  و    𝑥1طول فنر به اندازه    𝐹1در اثر نیروی  اگر    تغییر طول فنر در اثر دو نیروی کشش مختلف:

 تغییر کند، می توان نوشت:  𝑥2فنر به اندازه  
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به شکل زیر توجه کنید ، وقتی جسمی را با یک طناب می  کشیم ، طناب از دو طرف کشیده می شود  نیروی کشش طناب:

، از یک طرف جسم را می کشد و از طرف دیگر به دست ما نیرو وارد می کند که این دو نیرو با هم برابر و در خالف  

 جهت هم هستند .  

سم وارد می شود و بردار آن را از روی جسم رسم می نیروی کشش طناب همان نیرویی است که از طرف طناب به ج

 کنیم.  

 

 توجه: 

برای نیروی کشش طناب فرمول خاصی وجود ندارد و از قانون دوم نیوتون می توانیم اندازه نیروی کشش طناب   •

 را بدست بیاوریم. 

 در حل مسائل تغییر جزئی طول طناب را نادیده میگیریم   •

 ی می شود. مگر اینکه در مساله ای به آن اشاره شود.معموال از جرم طناب نیز چشم پوش •

 نیروی کشش طناب در تمام طول طناب اعمال می شود.  •
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 تکانه و قانون دوم نیوتون: 

نشان می دهند و از    �⃗⃗�آن را تکانه آن جسم می گویند. آن را با نماد    �⃗�در سرعت    mضرب جرم جسم   لص به حا   تکانه:

 رابطه زیر بدست می آید:  

�⃗⃗� = 𝐦�⃗�  

 

کیلوگرم متر بر   kg.m/sجهت با بردار سرعت جسم می باشد و یکای آن   تکانه کمیتی برداری بوده و جهت آن هم ❖

 ثانیه می باشد. 

 رابطه قانون دوم نیوتون و تکانه:  

 با توجه به رابطه تکانه ، می توانیم قانون دوم نیوتون را به شکل زیر بنویسیم :  

F⃗ net =
∆p⃗ 

∆t
 

 پس داریم : . وارد بر جسم برابر با تغییر تکانه جسم تقسیم بر زمان آن است  صیعنی نیروی خال

∆p⃗ = F⃗ net∆t 

 زمان تاثیر آن است.ضرب نیرو در مدت  لصاین رابطه بدین معناست که تغییر تکانه برابر با حا 

در شرایط واقعی نیروی وارد بر یک جسم به ندرت ثابت است . پس اگر نیرو ثابت نباشد، معادله های داده شده   توجه !

را فقط در بازه های زمانی ای می توان به کار برد که بسیار کوچک باشد و بتوان نیرو را در این بازه ها تقریبا ثابت در نظر  

 گرفت. 

متوسط در بازه زمانی مورد   صباید نیروی خال  صثابت نباشد برای بازه های زمانی بزرگ به جای نیروی خالاگر نیرو  

 نظر را قرار داد.

 

 نکته :  

 وارد بر جسم است.  صهمان نیروی خال p-tزمان  -شیب نمودار تکانه

 بدست آورد.  F-tزمان  -یک جسم را می توان از مساحت سطح زیر نمودار نیرو p∆تغییر تکانه  
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اگر جسمی را به هوا پرتاب کنیم )مقاومت هوا وجود نداشته باشد( تحت هر زاویه ای که پرتاب کنیم ، تنها نیروی نکته! 

p∆خواهد بود پس تغییر تکانه برابر  mg وارد بر آن همان نیروی وزن  = mg. ∆t .می شود 

 نیروی گرانشی:  

 هر جسمی در عالم هستی ، سایر اجسام را به خود جذب می کند که به آن نیروی گرانشی می گویند.

 قانون گرانش عمومی :  

ضرب جرم دو ذره نسبت مستقیم و با مربع فاصله آن ها از یکدیگر نسبت وارون  نیروی گرانشی میان دو ذره ، با حاصل

 دارد.

از هم قرار داشته  باشند . اندازه نیروی گرانشی میان این دو جسم )ذره( از رابطه    rدر فاصله    m2و    m1اگر دو جسم  

 زیر بدست می آید:  

                        

 

G :  د و مقدار آن برابر است با: نام دارثابت گرانش عمومی 

 وزن یک جسم روی زمین:  

و جرم   mوزن جسم روی زمین همان نیروی گرانشی است که از طرف زمین به جسم وارد می شود. اگر جرم جسم را با  

 نمایش دهیم ، وزن جسم روی سطح زمین از رابطه زیر بدست می آید:   Reو شعاع زمین را با  Meکره زمین را با 
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 د وزن اش از رابطه زیر بدست می آید:  از سطح زمین قرار داشته باش hهمچنین اگر جسم در ارتفاع 

W = G
Me m

(Re + h)2 

 ( شتاب گرانش از رابطه زیر بدست می آید:  gدر سطح زمین ) شتاب گرانش در سطح زمین:

𝑊 = 𝑚𝑔 = 𝐺
𝑚𝑀𝑒

𝑅𝑒
2  →      𝑔 = 𝐺

𝑀𝑒

𝑅𝑒
2   

شتاب گرانش به صورت زیر    از مرکز زمین ،  rاز سطح زمین و یا     hاز مرکز زمین: در فاصله    rدر فاصله  شتاب گرانش  

 بدست می آید: 

𝑔 = 𝐺
𝑀𝑒

𝑟2 = 𝐺
𝑀𝑒

(Re + h)2 
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  نوبت تمرین:

 ست: نادر –درست 

 

 

 : ی خالیپر کردن جاها 
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 ژه صحیح: ب واانتخا 
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 اسخ به سواالت:پ
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 نوبت تست:

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 
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 معرفی برخی نیروها:  

 وزن:

7. 

 

8. 

 

 مقاومت شاره 

9. 

 

10. 

 

11. 

 

12. 
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 سطح: نیروی عمودی 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 
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17. 

 

 اصطکاک:

18. 

 

19. 

 

20. 

 

21. 

 

22. 
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23. 

 

24. 

 

 نیروی کشسانی 

25. 

 

26. 

 

27. 

 

 

28. 
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 طناب   ششک نیروی

29. 

 

30. 

 

31. 
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 تکانه 

32. 

 

33. 

 

 

34. 

 

35. 

 

36. 

 

37. 
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38. 

 

39. 

 

 

40. 

 

 

41. 

 

 نیروی گرانش: 

42. 

 

43. 

 

44. 

www.konkur.in

forum.konkur.in



فیزیک دوازدهم تجربی                                                      دبیر: امین گرمرودی  دومفصل جزوه کنکوری   
 

 

 

45. 

 

 

46. 
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