
 

 

 مصطفی کبیری                         فیزیکفا  پاسخ سواالت مربوط به قانون های نیوتن                    

 

به حرکت می ( چرا هنگامی که اتوبوس ترمز می کند شما به سمت جلو، و وقتی که از حالت سکون شروع  1

 کند و شتاب می گیرد به سمت عقب می روید ؟

دلیل آن لختی است. اجسام تمایل دارند حالت سکون یا حرکت یکنواخت خود را حفظ کنند. وقتی اتوبوس در حال حرکت ترمز می 

ساکن است و شتاب کند، بدن شما تمایل دارد به حرکت خود ادامه دهد. به همین دلیل به سمت جلو می روید. و وقتی اتوبوس 

می گیرد، بدن شما تمایل دارد حالت سکون خود را حفظ کند. و به دلیل حرکت اتوبوس به جلو، به نظر می رسد شما به عقب پرتاب 

 شده اید.

به زیر بلوکه متصل  Dاز سقف آویزان شده و ریسمان مشاهبهی مانند  Cتوسط ریسمان  m( بلوکه ای به جرم 2

را ناگهانی بکشید پاره می شود در حالی که اگر آن را آرام و مداوم بکشید ریسمان  Dشده است. اگر ریسمان 

C پاره می شود. توضیح دهید چرا ؟ 

 

چون لختی بلوکه ) ، دست به عنوان جسم اول و مجموعه بلوکه و سقف جسم دوم می شوندداگر ریسمان را به صورت ناگهانی بکشی

بین این دو جسم قرار می گیرد. که با توجه به نیرویی  Dو ریسمان  (موجب می شود بلوکه مانند سقف حالت سکون خود را حفظ کند

در حالت دوم زمانی که ناب می شود.ایجاد می شود که موجب پاره شدن ط که دست به طناب وارد می کند، در طناب نیروی کششی

و سقف جسم  )فرصت کافی برای غلبه بر لختی بلوکه وجود دارد( طناب را به آرامی و مداوم می کشیم، دست و بلوکه جسم اول

قرار می گیرد و نیروی کشش ایجاد شده در طناب ناشی از نیروی دست و سقف موجب پاره  بین آنها Cدوم می شوند و ریسمان 

 می شود. Cشدن ریسمان 

 

 



 

 

( آیا می توان قانون اول نیوتن را صرفا حالت خاصی از قانون دوم نیوتن با شتاب صفر فرض کرد ؟ اگر چنین 3

 است آیا واقعا به قانون اول نیازی هست ؟

)دستگاهی که ا حالت خاصی از قانون دوم فرض کرد ولی ما به قانون اول برای تعریف چارچوب مرجع لخت می توان قانون اول ر

نیاز داریم تا بتوانیم قانون دوم را در آن چارچوب تعریف کنیم. در واقع ساکن است یا با سرعت ثابت ثابت حرکت می کند( 

در چارچوب مرجع لخت  دوم بدون قانون اول و شناخت چارچوب مرجع لخت نمی توان قانون دوم را تعریف کرد. چون قانون

 یف می شود.تعر

 ( اگر ارتباطی بین نیروی وارد بر جسم و جهت حرکت آن وجود دارد، این ارتباط چگونه است ؟4

شتاب می گیرد ولی اینکه در چه جهتی حرکت می کند را جسم همواره در جهت برایند نیروهای وارد بر جسم طبق قانون دوم نیوتن 

بیان نمی کند. مثال در حرکت بر خط راست اگر عالمت شتاب منفی باشد، جهت حرکت و برایند نیروها خالف هم است و یا در 

 به سمت مرکز است. لحظه مماس بر دایره است ولی برایند نیروها )شتاب( ت در هرجهت حرک یکنواخت حرکت دایره ای

( جسمی را در نظر بگیرید که تحت تاثیر دو نیرو شتاب می گیرد. آیا می توان نتیجه گرفت که: الف( این 5

نمی تواند با تندی ثابت حرکت کند. ب( سرعت آن هرگز صفر نخواهد بود. ج( مجموع این دو نیرو نمی جسم 

 تواند صفر باشد. د( این دو نیرو بایستی در امتداد یک خط وارد شوند.

 الف( بله. چون جسم شتاب می گیرد. زمانی جسم با تندی ثابت حرکت می کند که شتاب آن صفر باشد.

 است شتاب جسم منفی باشد. اگر حرکت کند شونده باشد، اندازه سرعت ممکن است صفر شود.ممکن  -ب( خیر

 چون شتاب غیر صفر است یعنی برایند نیروها غیر صفر است. -ج( بله

یرو دو نیرو می توانند در زاویه های مختلف نسبت به هم وارد شوند و حالتی را بوجود آورند که جسم شتاب بگیرد. اگر دو ن -خیرد( 

 در امتداد یک خط و هم جهت باشند بیشترین شتاب ایجاد می شود.

 واکنش هستند؟ -( آیا نیروهای زیر جفت نیروی کنش6

الف( زمین آجر را جذب می کند، آجر نیز زمین را جذب می کند. ب( ملخ هواپیما هوا را به طرف عقب می 

را می کشد و آن را حرکت می دهد، گاری نیز اسب را راند، هوا نیز هواپیما را به جلو می راند ج( اسب، گاری 

به سمت عقب می کشد. د( اسب گاری را به جلو می کشد بدون اینکه حرکت کند، زمین نیرویی برابر و مخالف 

پایین می کشد، سطح با نیرویی برابر و مخالف گاری را به  آن بر گاری وارد می کند. و( زمین گاری را به سمت

 ند.سمت باال می را

 نیروی کنش و واکنش باید بین دو جسم باشند.

 کنش: زمین به آجر  واکنش: آجر به زمین. الف( هست



 

 

مگر اینکه ملخ و هواپیما را به  ن از هوا به ملخ هواپیما وارد می شود.ما به هوا نیرو وارد کند، واکنش آیاگر ملخ هواپب( نیست.  

 عنوان یک مجموعه در نظر بگیریم.

     کنش: اسب به گاری  واکنش : گاری به اسبج( هست.   

       اسب به گاری و زمین به گاری کنش و واکنش نیستند.. د( نیست

  نیرویی که سطح به گاری وارد می کند واکنش نیروی وزن نیست. -زمین به گاری  واکنش: گاری به زمین   کنش:( نیست. و

( در مورد این جمله صحیح توضیح دهید. در نبرد طناب کشی بین دو تیم، تیمی که بتواند با شدت بیشتری 7

 بر سطح زمین فشار وارد کند، برنده است.

نیروی اصطکاک به سمت عقب و نیروی عمودی  از طرف سطح زمینوقتی پای خود را روی زمین به سمت جلو هل می دهیم،

ین دو نیرو نیرویی است که از طرف سطح زمین بر پای شخص وارد می شود به پای شخص وارد می شود. برایند اسطح به سمت باال

عقب هل می دهد. اگر نام این نیروی برایند را واکنش سطح زمین بگذاریم برای افزایش آن باید کنش )نیرویی و را به سمت و ا

بنابراین با افزایش فشار وارد بر سطح  یعنی نیروی عمودی وارد بر سطح که ما به سطح زمین وارد می کنیم( را افزایش دهیم. فشار

ین نیرو افزایش رد می شود افزایش می یابد در نتیجه طبق قانون سوم نیوتن واکنش انیرویی که از طرف ما به سطح زمین وا زمین

 باید و این نیرو باید بر نیروی کشش طناب که به سمت جلو است غلبه کند تا یک تیم برنده شود.می 

( دو دانش آموز تالش می کنند تا طنابی را پاره کنند. ابتدا آن ها در خالف جهت یکدیگر طناب را می کشند 8

ند. سپس آنها یک سر طناب را به دیوار محکم می بندند و سر دیگر آن را دو نفری می کشند، و موفق نمی شو

 آیا این حالت از حالت اول بهتر است؟ توضیح دهید.

می شود.  2Fرا به طناب وارد کند، نیرویی که به طناب وارد می شود، برابر  Fدر حالت اول اگر هر شخص نیروی  -بله بهتر است

را به طناب وارد می کنند و نیروی واکنش  2Fرا به یک سر طناب وارد می کنند بنابراین نیروی  Fهر یک نیروی در حالت دوم 

را به دیوار وارد می کند. پس نیروی  2Fمی شود. به همین صورت کشش ایجاد شده در طناب نیروی  2Fطناب به دو نفر برابر 

)نیروی دو شخص( به اضافه  2Fروهایی که به طناب وارد می شود برابر است با می شود. در نتیجه نی 2Fواکنش دیوار به طناب نیز 

2F  4)نیروی واکنش دیوار به طناب( . که در مجموع نیرویF  2به طناب وارد می شود. بنابراین نسبت به حالت اول نیرویی 

 برابر بیشتر وارد می شود و ممکن است طناب پاره شود.

 

 

 



 

 

چارچوب لخت مختلف برای جسم متحرکی شتاب یکسانی اندازه گرفته اند. آیا سرعت ناظران واقع در دو  (9

اندازه گیری شده توسط آن ها نیز یکسان است ؟ آیا آن ها نیرویی وارد بر جسم متحرک را نیز یکسان اندازه 

 می گیرند؟

ی معموال سرعتی که دو ناظر از متحرک ناظران واقع در چارچوب های لخت، برای یک جسم شتاب یکسانی را اندازه می گیرند ول

اندازه می گیرند، یکسان نیست. ولی نیروهایی که به جسم وارد می شود را یکسان اندازه می گیرند چون شتاب یکسانی را اندازه گرفته 

 اند.

از ( اسبی قرار است ارابه ای را بکشد اما امتناع می کند. قانون سوم نیوتن را شاهد بگیرید: کشش وارد 10

اسب بر گاری برابر و مخالف کشش ارابه به اسب است. اسب سوال می کند که اگر من هرگز نیرویی بزرگتر از 

 آنچه ارابه بر من وارد می کند وارد نکنم، چگونه می توانم ارابه را حرکت دهم ؟ چه پاسخی برای اسب دارید ؟

ید برابر است با نیرویی که ارابه به شما وارد می کند ) طبق قانون (، همواره نیرویی که شما به ارابه وارد می کن جناب اسب ) 

سوم نیوتون(، ولی اگر سوال شما اینست که آیا ارابه حرکت می کند باید نیروهای وارد بر ارابه را در نظر گرفت نه نیرویی که ارابه 

شما به ارابه به سمت جلو و نیروی اصطکاک زمین با به شما )جناب اسب( وارد می کند. نیروهایی که به ارابه وارد می شود، نیروی 

نیروی کنش و واکنش  ارابه است که اگر نیرویی که شما به ارابه وارد می کنید بیشتر از نیروی اصطکاک باشد، ارابه حرکت می کند.

 یکدیگر را خنثی نمی کنند، چون بر دو جسم مختلف وارد می شوند.

  جناب اسب با این سواالت نمی توانید از زیر کار فرار کنید. 

https://t.me/physicfa 

http://physicfa.ir 
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