


یکتاب پروردگار نام ه

در همکاران خدمتسواالت ضمن دهمدوره 95-پایه

دوم وتوان(فصل )کار،انرژی
طراحسَالردیف ًام

کٌٌذ.اگر1 هی خرتاب تاال تِ قائن راستای در یکساى سرػت تا را ّایی جسن فٌری تازی اسثاب تفٌگ دٍ

1m2=2mارتفاع تِ اٍل خرتاتِ کِ زهاًی در اصطکاک از خَشی چشن تا تhِتاشذ، دٍم خرتاتِ رسذ هی

( رسذ؟ هی ارتفاػی h؛h؛½h؛¼hچِ
2

2
)

خاًیاى ساجذی آسیِ

راُهی2 از ارتفاعخَاّین تِ ساختواًی هیhخلِ اًجام آراهی تِ را کار ایي تار یک ترٍین. تارتاال ٍ دّین

هی رفتي تاال ٌّگام کٌیذ.دیگر هقایسِ حالت دٍ را هصرفی تَاى ٍ ٍزى ًیرٍی کار دٍین.

خاًیاى ساجذی آسیِ

؟3 است حجن ّن الکل کیلَگرم یک تا جیَُ کیلَگرم 3 چٌذ : الکل cm/g8/0چگالی

 3 : جیَُ cm/g6/13چگالی

ػثاسی هرین

جرم4 تِ ای ًقطkg1ٍِزًِ ًقطAِاز در ترگشت ٍ رفت چٌذ از خس ٍ شذُ شَدBرّا هی هتَقف

است چقذر حرکت ایي در اصطکاک اثر در شذُ تلف اًرشی

ػثاسی هرین

جرم5 تِ ای گلَلِ زیر شکل ًقطkg2ِدر ًقطAِاز در ٍ شذُ شذCُرّا اًجام کار شَد هی هتَقف

هسیر در را گلَلِ جٌثشیBCرٍی اصطکاک ًیرٍی دارای سطح کِ کٌیذ حساب صَرتی ًیَتَى5در

چِ طی از خس جسن کِ کٌیذ تؼییي ٍ ؟تاشذ ایستذ هی هسافتی

ػثاسی هرین

دّیذ:6 هیتَضیح اًجام کار جسن رٍی هَقغ چِ شَد؟الف(

است؟ هٌاسثی یکای طَل گیری اًذازُ ترای ٍجة، یکای آیا ب(

احمدی مقدم فاطمه

جسمی7 سرعت که کنید آن3/1فرض جرم اگر و شود چند2/1برابر ً تقریبا آن جنبشی انرژی کنیم برابر

شود؟ می برابر

1)√ 2)23)√ 24)4

احمدیفاطمه مقدم

کر8ُ شؼاع کٌین.اگر هی رّا ای ًیوکرُ لثِ از را ای جسن2گلَلِ ٍجرم ت222ِهتر ٍجسن تاشذ. گرم

ترسذ. ًیوکرُ دیگر است؟-الف لثِ چقذر جاتجایی ایي در گاُ تکیِ ػوَدی ًیرٍی کار

تیاتیذ-ب را ٍزى ًیرٍی .کار

عاربی سکینه

تٌذی9 تا گری شٌا22/0شٌا اب کٌذ.در هی هخالفت اٍ حرکت تا کِ آب هقاٍهت کٌذ.ًیرٍی 110هی

کٌذ؟ هی شٌا تَاًی چِ تا شٌاگر است.  ًیَتي

عاربی سکینه



جرم12 تِ ای تٌذی00گلَلِ تا آى200گرم ٍدر کردُ ترخَرد درختی تٌِ تِ ثاًیِ تر هتر5هتر ساًتی

الف رٍد. هی تر-فرٍ ٍارد ًیرٍّای ترایٌذ کٌیذ.کار حساب را گلَلِ

کٌیذ(-ب صرفٌظر ٍزى ًیرٍی آٍریذ.)از دست تِ را هقاٍهت ًیرٍی هتَسط

عاربی سکینه

زاد11ُ غٌی کاهراى

زاد12ُ غٌی کاهراى

سرعتبامدتیازپس وشدهجدازمینسطحکیلومتری 5 ارتفاعدرابریازگرم 150 جرمبهبارانیدانه13

10m/s کنیدحسابراباراندانهبرهوامقاومتنیرویکار .میکندبرخوردزمینبهg=10m/s2

نعمتی غالمعلی

چندتواندمیدقیقههردرتلمبهاین .است % 01 آنبازده وکیلووات 51 آبیتلمبهیکمتوسطتوان14

.)استکیلوگرمیکمعادلآبلیتریک( بکشد؟باالمتر 12 یاندازهبهثابتسرعتباراآبمکعبمتر

نعمتی غالمعلی

ثاًی15ِ ّر در ای چگالیlit 52تلوثِ تِ    آب
  

ارتفاع    تا تازد22ُرا اگر ترد. هی تاال ساختواى یک هتری

چٌذ  %تلوثِ تلوثِ تَاى ،     است؟kW  تاشذ
 

  
شَد.   هی فرض

کیقبادی شهره

ًقط16ِ در الف است. ًاچیس اصطکاک سَرتوِ حرکت هسیر در رٍترٍ شکل زهیي2در سطح از سَرتوِ ارتفاع

ب آٍریذ؟-چقذراست؟ تذست را تچِ چاییي در سَرتوِ     سرػت
 

  

کیقبادی شهره

جرم17 تِ تاری زاٍیkg150ِشخصی افق تا کِ طٌاتی تَسط ًیرٍیهی   را تا اًذازةN100سازد هتر50تِ

هسیرهی طَل در شذُ اًجام کار کل اگر است؟J500کشذ. چقذر جٌثشی اصطکاک ًیرٍی تاشذ.

       
 

 
 

  

فالحی فاطمه

FN F=100N

62

fk

d=50m 



آب18 خوح یک ٍرٍدی آىkw2تَاى تازدُ ػوق00ٍ از را آب کیلَگرم چٌذ دقیقِ ّر در خوح ایي است، درصذ

هی22 تاال ثاتت تٌذی تا چاُ یک       )آٍرد؟هتری
  ⁄

فالحی فاطمه

جرم19 تِ ای 62ٍزًِ
 

اًذازُ تِ زهیي سطح از کِ ساختواى یک ساکي آساًسَر در کیلَگرم
 

ارتفاع

ساختواى ارتفاع . گیرد هی قرار دارد فاصلِ از32ساختواى جسن ایي ختاًسیل اًرشی . تاشذ هی هتر

؟ است چقذر قرار ساختواى طثقِ تاالتریي در کِ شخصی تا ٍ است ساختواى خاییي در کِ شخصی دیذ

بیگی فتاح ملیسا

جرم22 تِ 52ٍتَخی کٌذ هی ترخَرد دیَاری تِ از2/3گرم سدس ٍ رٍد هی فرٍ آى در هتر ساًتی

تَج تٌذی اگر ایستذ. هی تاز را22حرکت دیَار ٍ تَج تیي اصطکاک ًیرٍی هتَسط تاشذ ثاًیِ تر هتر

. تیاتیذ

بیگی فتاح ملیسا


