
 بسمه تعالی

 :3مطالعه فصل 

 

شود ، باید  11Jاست . اگر بخواهیم انرژی جنبشی آن  m/s 4 و تندی آن  J 3انرژی جنبشی گلوله ای  -1

 برسانیم ؟ m/sتندی آن را به چند 

 12بر روی یک سطح افقی سر می خورد و در طول حرکت ، در اثر اصطکاک ،  m/s 4قطعه یخی با تندی  -1

جنبشی آن در طول این می رسد. چند درصد از انرژی  m/s 3درصد از جرم آن ذوب می شود و تندی آن به 

 حرکت تلف شده است؟

باشد، کار  AB= 12 mجا به جا می شود . اگر  Bبه نقطه  Aاز نقطه  kg 1/1مطابق شکل جسمی به جرم  -3

 نیروی وزن در این جابجایی چند ژول است؟

 

 

 

 02به  km/h 14با شتاب ثابت ، تندی اش از   m 122تن پس از طی مسافت  1/1به جرم  اتومبیلی -4

km/h  می رسد. برآیند نیروهای وارد بر اتومبیل چند نیوتن است؟ 

در راستای قائم رو به باال پرتاب می شود.  m/s 12گرم از روی سطح زمین با تندی  122گلوله ای به جرم  -1

 می رسد، فاصله ی آن تا نقطه ی اوج چند متر است؟ m/s 8در لحظه ای که تندی گلوله به 

دی برخورد متری سطح زمین بدون تندی اولیه رها می شود . اگر تن 8گرم از ارتفاع  112جسمی به جرم  -6

 کار نیروی مقاومت هوا در مسیر چند ژول است؟باشد ،  m/s 12جسم به زمین 

لیتر بنزین مصرف می  8به اندازه ی  122kmحرکت می کند ، در هر  km/ h 02خودرویی که با تندی  -7

میایی درصد باشد ، توان مفید خودرو چند کیلو وات است؟ ) انرژی شی 11کند . اگر بازده موتور این خودرو 

 kJ/L 412 × 3/1موجود در سوخت خودرو 

را از پای یک ساختمان تا بام آن با تندی  kg 746یک باال بر الکتریکی در مدت یک دقیقه جسمی به جرم  -8

 باشد، توان متوسط موتور این باال بر چند اسب بخار است؟ m 32ثابت باال می آورد . اگر ارتفاع ساختمان 
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