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در شكل زير و
 

فصل سوم

:نكته
يك ج

:سوال

  

:سوال

  

نمودار

:سوال

  

  

  

:سوال

  

گ ساير

:سوال

 

  

 

:سوال

 

 

 

:سوال
است؟



 بوحمزه

 

 .د

 

هادي ا:  كننده

 را محاسبه كنيد

30 

2

1  

0/

٢

٠/٢ 

 نخ

  2 )ره(  حلي

تنظيم              

روي كشش نخ

 
 

/1 

٣  

٠

خشان عالمه

                       

نير. كنندكت مي

  .  كنيد

٠/١ 

عدادهاي درخ

                     

رعت ثابتي حرك

ك Fي را محاسبه

2  

7  

  باسمه تعالي
رستان استع

                     

6 

با سر Fه نيروي

شش نخ  و نيروي

دبير 1 فيزيك

                       

اند و به وسيلهه

دازه نيروي كش

ونه سواالت

نرژي               

شدهه هم بسته

ساكن باشند، اند

جزوه و نمو

اميك و كار و ان

دو جسم با نخ به

زير اگر اجسام س

دينا:م و چهارم

در شكل زير د

 

هاي زدر شكل

Work(:  

فصل سوم

  

  

  

 

:سوال

  

  

  

  

  

 

:سوال

  

  

  

 

 

 

 

  

 

k(كار



 بوحمزه

 

سطح 

كاك 

هادي ا:  كننده

  .نيرو

:  

 

گر جسم روي س

(  

كار نيروي اصطك

  2 )ره(  حلي

تنظيم              

شدن نري وارد 

به عبارت ديگر

  ن چيست؟

اگ. كشدازد، مي

م پوشي نماييد

شود، كوقف مي

خشان عالمه

                       

ن جسم و ديگر

ب. آيد دست مي

 

هوم فيزيكي آن

سادرجه مي 30

 اصطكاك چشم

متر متو 5سافت 

عدادهاي درخ

                     

يكي جابجا شد

ا با جابجايي به

     .

ت، چگونه و مفه

0طح افق زاويه 

از. (حاسبه كنيد

پس از طي مس 0

  باسمه تعالي
رستان استع

                     

7 

ي. ن نقش دارند

نيروي هم راستا

                      

ر جواب بله است

نيوتن كه با سط 

كار هريك را مح

  ود؟

4/0ك جنبشي

دبير 1 فيزيك

                       

دو عامل هم زما

ب جابجايي در ن

                       

اگر  منفي شود؟

  ود؟

150يروي ثابت
 ند ژول است؟

شود؟ كاوارد مي

شو محاسبه مي

 ضريب اصطكاك

ونه سواالت

نرژي               

دهيد دنجام مي

كه از حاصلضرب

                       

  يست؟

ت، ممكن است

ن است صفر شو

كيلوگرم را با ني
ط شخص چنوس

يگري بر جعبه و

چند نيرو چگونه

روي سطحي به

جزوه و نمو

اميك و كار و ان

وقتي كاري را ان

ي اسكالر است ك

                      

  ول

  يوتن

  ب متر

   و جابجايي

چي SIد كار در 

اي استتي نرده

جام شده ممكن

ك 80اي به جرم 
ار انجام شده تو

چه نيروهاي ديگ

م شده توسط چن

كيلوگرم ر 20م 

 

دينا:م و چهارم

ر روزمره خود و

زيك كار كميتي

                       

 كار برحسب ژو

 نيرو برحسب ني

 جابجايي برحسب

 زاويه بين نيرو

واحد استاندار

آيا كار كه كميت

چه وقت كار انج

اشخصي جعبه
ر جابجا شود، كا

در سوال قبل چ

كل كار انجام: ل

جسمي به جرم
  .يد

 :)Energy(ي

فصل سوم

در امو

در فيز

         

 

 

 

 

:سوال

:سوال

  

  

:سوال

:سوال
متر 20

  

  

:سوال

  

سوال*

  

  

:سوال
را بيابي

  

انرژي



 بوحمزه

 

سيد و 
 براي 

آشنا  

. شود

 3ود 

  يي 

 

 گرم 

هادي ا:  كننده

رس به خانه مي
 كه انرژي شما

SIارد آن در 

شآزاد مي ميايي

 موجود در نخو

جود در ماده غذاي

 ژي شيميايي
6/33  
9/47  
6/54  
8/16  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 با خوردن چند

  2 )ره(  حلي

تنظيم              

د احتماالً وقتي
ان معني است
 معادل استاند

تغيير شيم يك 

شود، انرژيمي
  .آوريم مي

رژي شيميايي موج

انرژ  سوخت
  غال
  فت

  طبيعي
  چوب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ين انرژي برابر

خشان عالمه

                       

كنيدل بازي مي
اين بد. را ندارم

كه در آينده با

و با )شده است

ن مثال گفته م
 انرژي به دست

انر ز خوردن ماده
ماده

نام س  ميايي
زغ  
نف  

گاز ط
چ  
  
  
 

  
 

  
 
2  

  
3  

  

ا) ب قدر است؟

عدادهاي درخ

                     

د ساعتي فوتبال
ي انجام كاري ر

است ك) J(ژول

ذخيره ش(  است
 ...و
به عنوان. شودي

كيلوژول 3ريم

انرژي آزاد شده ا     
جرم م

  :ست

انرژي شيم
7/6
8/6

 7  
3/8
3/9
4/9

10 
3/11

14 
8/16

18 
2/22
2/30
2/32
1/39

  
شود، چقجاد مي

  باسمه تعالي
رستان استع

                     

8 

هروقت كه چند
ام كه تواناييسته

واحد انرژي ژ ).

  

 مختلف نهفته
بنزين و چوب و
د جرم بيان مي
 گرم نخود بخور

                      

ر آورده شده اس

  خوراكي
 رغ

  مرغ
ه بدون چربي

 ي تن
 تني

 ت پخته
 پس
 لواش
 تزا
 كر

  ساده
 الت
 ره

  نباتي
 ربي

 
و در بدن ما ايج

دبير 1 فيزيك

                       

ه. جام كار است
وييد آنقدر خس
)اشتباه نگيريد

.زمان دارا باشد

ست كه در مواد
هايي نظير بخت

 انرژي در واحد
گ ست كه اگر يك

                      

م در جدول زير

نام مواد
مر
تخم
راسته گوساله
ماهي
بست
گوشت
چيپ
نان لو
پيت
شك
كيك

شكال
كر
روغن
چر

گرم پلو 100غ و

ونه سواالت

نرژي               

توانايي انجريف،
گوام دهيد، مي

ي را با تنبلي، ا

 به صورت هم ز

اي از انرژي است
د غذايي و سوخ

صورت مقداره 
 بدين معني اس

                       

ب كيلوژول برگر

 ي شيميايي
3/0 
6/0 
9/0 
5/1 
8/1 
8/1 
4/2 
1/2 
7/2 
9/2 

3 
6/3 
9/3 
5/4 
6/4 

5 
گرم مرغ 200ن

جزوه و نمو

اميك و كار و ان

 است و در تعر
واهد كاري انجا

البته انرژي. (ت

انرژي راند نوع 

اگونه :يميايي
ي موجود در مواد
يايي معموالً به

اين. ر گرم است

                       

ي مواد بر حسب

انرژي  اكي

 
  ي

 
  ي

 

  پخته
  

  له
رژي كه با خورد

دينا:م و چهارم

كميتي اسكالر
خون از شما مي

 كار كافي نيست
  .يم شد

تواند چنسم مي

  : انرژي

انرژي شي - 
مانند انرژي
انرژي شيمي
كيلوژول بر

                

 شيميايي برخي

نام مواد خورا
  كلم
 كرفس

گوجه فرنگي
 نوشابه

شيركم چربي
  هويج
  سيب
 پرتقال
  شير
  انگور
  نخود
  موز

سيب زميني پ
پنير تازه

  پلو
غلحبوبات، 

مقدار انر) الف
  ت است؟

فصل سوم

انرژي
مادرتا
انجام

خواهيم

هر جس

انواع

1

انرژي

س

:سوال
شكالت

  



 بوحمزه

 

ت اين 

  ژي

آمده 

  م ا 
2  
2  
4  
4  

 افراد 

  .د

 ده

رما  و 

ن اين 

هادي ا:  كننده

رژي يك فعاليت

هنگ مصرف انرژ

 در جدول زير آ

آهنگ  ت
 5/26

6/28  غه
2/41  پله
  9/47

رژي مورد نياز 

  )kJ(ي 

150  

گرددد بيان مي

بازد كار مفيد
انرژي ورودي

يد و بقيه به گر

شود، براي تامين

  2 )ره(  حلي

تنظيم              

هنگ مصرف انر

آ ژي مصرف شده
ان انجام فعاليت

لوژول بر دقيقه

نوع فعاليت
 تنيس

شناي قورباغ
باالرفتن از پ
بسكتبال

سه تقريبي انر

انرژي  
نجام 

نند 
  ي

00

 به صورت درصد

ا           100

به كار مفي% 25

فرض ش% 100ن 

خشان عالمه

                       

منظور از آهند، 

انرژ                   
 زما

ان برحسب كيل

  آهنگ م ا
16 

9/23  
42 

3/111  

جدول زير مقايس

مخاطب
مرد در حال ان
كار بدني مان
كشاورزي

شود كه معموالً

                       

5 شده در بدن 

اگر بازده بدن) 

عدادهاي درخ

                     

كنود مصرف مي

.                    د

هاي انساعاليت

 ن
13-18(  

  ) در ساعت
 اري

در ج. تگي دارد

  )kJ(رژي
12000  
10000  
11000  

شزده ناميده مي

                      

 شيميايي آزاد

)شود؟ بف مي

  باسمه تعالي
رستان استع

                     

9 

هاي خو فعاليت

شود مصرف مي

خي از فعرژي بر

 نوع فعاليت
رامي راه رفتن

3سرعت(سواري
كيلومتر21(ي

ه دوچرخه سوا

نوع كار او بست

انر طب
 ساله15
  زن
  مرد

شود بازداده مي

                      

ي از كل انرژي

قدر انرژي مصرف
  ، چطور؟

دبير 1 فيزيك

                       

 را جهت انجام

ي انجام فعاليت

هنگ مصرف انر

ن
به آ
دوچرخه س
دوچرخه سوار
مسابقه

شيوه زندگي و ن

مخاطب
تا12پسر

كارمند
كارمند

كه به دستگاه د )

                       

يعني. است 25%

رس فيزيك چقد
فرض شود% 25

ونه سواالت

نرژي               

 از مواد غذايي

قدار انرژي براي

آه.نامندي نيز مي

 هنگ م ا
5 

1/7 
د 6/7
6/12 

ن، جنسيت، ش
  : است

 )kJ(انرژي
4000 
8000 
10000 

)ورودي( انرژي

                       

5كردن حداكثر
  .شود

ن در كالس در
5اگر بازده بدن  

جزوه و نمو

اميك و كار و ان

  :ژي

 به دست آمده

ن مشخص چه مق

 را توان مصرفي

آ  ت

   نشستن
  معمولي 

  س درس

 يك فرد به سن
شان داده شده

  خاطب
  ساله 2تا  
  ساله 9تا  
 ساله 15تا  1

به كل) خروجي

                      

موالً هنگام كارك
شمفيد تبديل مي

ك ساعت نشستن
)بايد خورد؟ ج

دينا:م و چهارم

گ مصرف انرژ

وجودات انرژي

كه در يك زمان

گ مصرف انرژي
 

نوع فعاليت
  خواب

راحت در حال
تادن در حالت
ستن در كالس

 مصرف انرژي
ف در يك روز نش

مخ
1بچه 
8بچه 
12دختر

:  

خ( انرژي مفيد 

                       

بدن انسان معم
هاي غيرمفنرژي

براي يك) الف
ب چند گرم كلم 

فصل سوم

آهنگ

بدن مو

است ك

آهنگ
:است

استر
ايست

نشس

ميزان
مختلف

:بازده

نسبت

         

بازده ب
ساير ا

:سوال
انرژي

 

 

  



 بوحمزه

 

  

  

ي نيز 

هادي ا:  كننده

:ر محاسبه نمود

  1
2

2

ي حركت دوراني

  2 )ره(  حلي

تنظيم              

وان از رابطه زير

                      

  چطور؟

  . بيابيد

  .ييد

جنبشي انرژي 

خشان عالمه

                       

تور جسم را مي

                       

متر بر ساعت چ

 جنبشي آن را

سم را رسم نما

.ت انتقالي است

عدادهاي درخ

                     

رژي جنبشي هر

                       

  ر؟

برثانيه به كيلوم

انرژي. استت

رحسب جرم جس

ناشي از حركت

  باسمه تعالي
رستان استع

                     

10 

 مطابق
سيژن و
سوختن
محاسبه

انر. نبشي است

                      

رم به گرم چطو

 بايد كرد؟ متر ب

ساعت در حركت

رژي جنبشي بر

نرژي جنبشي 

دبير 1 فيزيك

                       

ي از دستگاهي
با ورود اكس. رد

ختن و پس از س
ه به آب قابل مح

 داراي انرژي جن

                       

  نيه

چه كرد؟ كيلوگر

متر بر ثانيه چه

كيلومتر بر س 72

رعت و نمودار انر

SI چيست؟  

ن قسمت فقط ان
 .ما خارج است

ونه سواالت

نرژي               

 در مواد غذايي
ول سنج نام دار
 را قبل از سوخ
رژي منتقل شده

Kin(: 
داشتن حركت،

                       
  سب ژول
   كيلوگرم

رحسب متر بر ثاني

 كيلوگرم بايد چ

ر بر ساعت به م

2گرم با سرعت  

شي برحسب سر

Iصلي انرژي در

رد بحث در اين
ارد كه از بحث م

جزوه و نمو

اميك و كار و ان

  ):سنج

يميايي موجود
گردد كه ژو مي

ي ، دماي آب
ازه گرفته و انر

netic(نبشي
 صرفاً به علت د

                       
ي جنبشي برحس
م جسم برحسب
زه سرعت جسم بر

ي تبديل گرم به

ي تبديل كيلومتر

50مي به جرم 

دار انرژي جنبش

د استاندارد و اص

ي جنبشي مور
روابط ديگري دا

دينا:م و چهارم

كالري س(سنج

تعيين انرژي شي
 روبرو استفاده

زدن ماده غذايي
ماده غذايي اند

  .دد

انرژي جن - 2
هر جسمي

                
 انرژي 
 جر 
 انداز 

  
براي: سوال

  
  

براي: سوال
  
  

جسم: سوال
  
  

نمود: سوال
  
  
  
  

واحد: سوال
  

انرژ: نكته
براي خود ر

فصل سوم

ژول س

براي ت
شكل

آتش ز
امل مك

گردمي

  

 

2



 بوحمزه

 

جسم 

 رسم 

m  در

شود و 
نرژي 

شيار 

نر را 

h 

هادي ا:  كننده

 سبب سقوط ج
  .آيد

  .شود
  .د

  .ن را بيابيد

 جرم جسم را

mسمي به جرم 

يشتر كشيده ش
آزاد شده و به ان

نيم تا در يك ش

 ضريب ثابت فن

  2 )ره(  حلي

تنظيم              

رها شده جسم
آبه دست مي 

شه محاسبه مي
حل محاسبه كرد

نآسيل گرانشي 

نشي برحسب

ت كه روي جس

هرچه فنر بي. ند
فنر اين انرژي آ

  .گردده مي

  
 آن را فشره كن

ي فنر برحسب

تانسيل

خشان عالمه

                       

شده است و با ر
طه 

شي در آن سياره
تفاع را از آن مح

انرژي پتانس شد،

ي پتانسيل گرا

يروي وزن است

 كشساني گوين
س از رها كردن ف

محاسبه 

. آزاد فنر است
ن بر متر بوده و

تانسيل كشساني

 مبدا پت

عدادهاي درخ

                     

 جسم ذخيره ش
ن انرژي از رابط

 پتانسيل گرانش
عرفي نمود و ارت

كيلوگرم باش 6م

 و نمودار انرژي

قع همان كار ني

 انرژي پتانسيل
شود كه پس مي

1بطه
2

2

نسبت به طول
نيوتن 400 فنر

نمودار انرژي پت

  باسمه تعالي
رستان استع
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شي دارد كه در
اين. شودرژي مي

ده شود، انرژي
بدا پتانسيل مع

اگر جرم جسم. د

 از سطح زمين

شود در واق مي

 شده در فنر را
 در آن ذخيره

اين انرژي از راب

ن در هر لحظه ن
اگر ثابت.  است
  .يابيد

يير طول آن و ن

دبير 1 فيزيك

                       

 :نشي
 پتانسيل گرانش

ديگر انرهاي ت
 

  مجذور ثانيه

ت ديگر قرارداد
شي بايد يك مب

 زمين قرار دارد

رحسب ارتفاع

U=m محاسبه

د انرژي ذخيره
شساني بيشتري

.گرددبديل مي
  ل

ور تغيير طول آن
سانتيمتر 5ل

شساني فنر را بي

نر برحسب تغي

ونه سواالت

نرژي               

Poten( گرا
اع باشد انرژي

نبشي و يا صورت
شي برحسب ژول

   كيلوگرم
 برحسب متر بر م

ب گرانش سيارا
ي پتانسيل گرانش

سانتيمتري 12

سيل گرانشي بر

mgh از رابطه

 : ساني فنر
و يا فشرده شود
ي پتانسيل كش

گري از انرژي تب
ساني برحسب ژول

  وتن بر متر
  حسب متر 

اين رابطه منظو
مولي داراي طول
ژي پتانسيل كش

سيل كشساني فن

جزوه و نمو

اميك و كار و ان

ntial(انسيل
 كه داراي ارتفا
يل به انرژي جنب
ي پتانسيل گرانش
م جسم برحسب
ب گرانشي زمين
  ع برحسب متر

شتاب g به جاي 
ي محاسبه انرژي

0مي در ارتفاع 

دار انرژي پتانس

ل گرانشي كه
  .شودنجام مي

انسيل كشس
ر كشيده شود و
يشرده شود انرژ

هاي ديگ صورت
ي پتانسيل كشس
ت فنر برحسب نيو
رات طول فنر برح
ير طول فنر در ا
ي در حالت معم

جابگيرد، انري 

دار انرژي پتانس
  .د

دينا:م و چهارم

انرژي پتا - 3
هر جسمي
شده و تبدي

 انرژي 
 جر 
 شتاب 
 ارتفا 

اگر: نكته
براي: نكته

جسم: سوال
   

  
نمود: سوال
  .نماييد

  
  

انرژي پتانسيل:
ان hيي عمودي

انرژي پتا -4
اگر يك فنر
يا بيشتر فش

جنبشي يا
 انرژي 
 ثابت 
تغيير 

تغيي: نكته
فنري: سوال

سانتيمتري3
  

نمود: سوال
رسم نماييد

  
  

فصل سوم

3

:نكته
جابجاي

4



 بوحمزه

 

مكان 

صورت 

 ... 

اع را 

 ماده 

ز يك 

هادي ا:  كننده

اضي انتگرال ام

ين انرژي به ص

ن مانده است و

  

ي برحسب ارتفا

تواند از يكمي

تواند ازلبته مي

  2 )ره(  حلي

تنظيم              

 نياز به ابزار ريا

والً زياد شدن ا

 كه مدتي روشن

 انرژي مكانيكي

البته م. ماند مي

الب. ماندسته مي

خشان عالمه

                       

شود كه به علت

 گويند كه معمو

ود در سماوري

  .خواهد گرفت

                      

رتفاع و نمودار

 ثابت و پايسته

واره ثابت و پايس

عدادهاي درخ

                     

x شاستفاده مي

انرژي دروني)

ده ، انرژي موجو

د بررسي قرار خ

                      

شي برحسب ار

شود و هموارهي

شود و همو نمي
  .ردد

  باسمه تعالي
رستان استع
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xنر در جابجايي

)هاي جسمكول

ه هم ماليده شد

در آينده مورد.

.              گويند

ي پتانسيل گرانش

د نيز توليد نمي

خود نيز توليد
 ديگر تبديل گر

دبير 1 فيزيك

                       

از كار نيروي فنر

مولك(نده جسم

هاي بهدستژي

..و  گرمايي ،ي

رژي مكانيكي گ

 و نمودار انرژي
  . رسم نماييد

  ي چيست؟

و به خودي خود

ود و به خودي خ
صورتنرژي به

ونه سواالت

نرژي               

ي فنر در واقع ا

ت تشكيل دهن

انرژ: مثال.گردد

ايهسته ، تريكي

Me(:  

نسيل جسم، انر

رحسب ارتفاع
ودشي رها مي

 انرژي مكانيكي

C( جرم:  

رود واز بين نمي

  .يان كنيد

روي از بين نمي
ا از صورتي از ان

  .يان كنيد

جزوه و نمو

اميك و كار و ان

انسيل كشساني
  .باشدور نمي

 :روني
 انرژي هاي ذرات

گجسم ظاهر مي

نرژي مانند الكت

echanical(ي

تانبشي و پي جن

رژي جنبشي بر
 ارتفاع مشخصي

 انرژي دروني با

onservation

ا فرآيند، جرم ا
  .شود

اي اين قانون بي

  :رژي

يا فرآيند، انرژي
منتقل شود و يا

اي اين قانون بي

دينا:م و چهارم

براي انرژي پتا:
به آن فعالً مقدو

انرژي در - 5
به مجموع

گرم شدن ج

 

هاي انساير گونه

نرژي مكانيكي

ه مجموع انرژي

نمودار انر: سوال
راي توپي كه از

فرق بين: سوال

n(ن پايستگي

ي يك واكنش يا
شه ديگر تبديل 

مثال نقضي برا

ن پايستگي انر

ي يك واكنش ي
 به جسم ديگر م

مثال نقضي برا

فصل سوم

:نكته
محاسب

5

س

ان

به

س
بر

 

 

س

قانون

در طي
به ماده

:سوال

  

قانون

در طي
جسم

:سوال

  



 بوحمزه

 

 البته  

نرژي 

متر 5

45 cm 

A 

هادي ا:  كننده

.مانديسته مي

ژي جنبشي ، ان

A 

5 

  2 )ره(  حلي

تنظيم              

مواره ثابت و پاي

انرژ. پرواز است

  ت؟

خشان عالمه

                       

شود و همد نمي

 زمين در حال پ

مين چقدر است

25 cm 

B 

عدادهاي درخ

                     

 خود نيز توليد

متري از سطح
  .)د

ظه برخورد با زم

. شودرها مي
 20اگر ) ب
  .د

با . ا مي شود
شتاب گرانش 

  باسمه تعالي
رستان استع
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رود و به خودي

5ت در ارتفاع
باشد 

ت جسم در لحظ

ز حال سكون ر
 . مسير بيابيد

يين مسير بيابيد

رها Aن از نقطه
ش( ثانيه است؟

دبير 1 فيزيك

                       

ري از بين نمي
  .ود

  د؟

يلومتر بر ساعت
⁄رض كنيد

سرعت. كنيم مي

از Aرم از نقطه
پايينن را در

ت توپ را در پاي

م از حال سكون
چند متر بر Bه

ونه سواالت

نرژي               

 

وع جرم و انرژي
 جرم تبديل شو

سته خواهد ماند

كي 72با سرعت
فر.( آن را بيابيد

سطح زمين رها

جرم يك كيلوگر
شود سرعت آن
لف شود، سرعت

رم يك كيلوگرم
عت آن در نقطه

جزوه و نمو

اميك و كار و ان

 :رم و انرژي

يا فرآيند، مجمو
بهي و يا انرژي 

ي مكانيكي پايس

كيلوگرم ب 2رم 
رژي مكانيكي آ

متري س 2رتفاع 

روبرو توپي به ج
پوشي شك چشم

 اثر اصطكاك تل

ل جسمي به جر
الف انرژي سرع

دينا:م و چهارم

ن پايستگي جر

ي يك واكنش ي
ند جرم به انرژي

چه موقع انرژي

اي به جرپرنده
يل گرانشي و انر

جسمي را از ار 

مطابق شكل ر
گر از اصطكاك
 انرژي توپ در

در شكل مقابل
 نظر كردن از اتال

 )فرض نماييد

فصل سوم

قانون

در طي
توانمي

:سوال

  

:سوال
پتانسي

  

  

:سوال

  

  

:سوال
ا) الف

درصد

  

  

  

:سوال
صرف

ف 10را 

  

  

  

  

  



 بوحمزه

 

  

نرژي 

 شده 

دو  ور

.  

هادي ا:  كننده

2

ان - ز قضيه كار

متوسطي انجام

با اين موتو. شود

سط او را بيابيد

  2 )ره(  حلي

تنظيم              

   

1
1
2

د، با استفاده از

ر با چه توان م

شت باال برده مي

باشد، توان متوس

خشان عالمه

                       

:يعني. ن جسم

2
2 1

2

شون پرتاب مي

 

اين كا. بريممي

ك كيلووات است

سانتيمتري ب 30

عدادهاي درخ

                     

رژي جنبشي آن

            1
2

 

 به طرف پايين

      

ثانيه باال م 2ض

 و توان آن يك
   باال برد؟

0ها ر ارتفاع پله

  باسمه تعالي
رستان استع
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ت با تغييرات انر

                      

.ذير خواهد بود

متري 100تفاع

                       

  .ويند

متر در عرض 5/0

دارد% 80بازده
متري 10رتفاع

اگر. كندطي مي

دبير 1 فيزيك

                       

 جسم برابر است

                       

امكان پذ اتيك

تر برثانيه از ارت

:    عبارت بهتر

گو» وات«وان را

5ابت به اندازه

ر الكتريكي كه ب
توان تا ارنيه مي

ان يك دقيقه ط

ونه سواالت

نرژي               

ام شده بر روي

                       

سينما  از روابط

مت 5 با سرعت
  .مين بيابيد

به.  واحد زمان

  چيست؟

مز وات، واحد تو

 را با سرعت ثا

ختماني با موتور
ر عرض چند ثاني

پله را در زما 50

جزوه و نمو

اميك و كار و ان

:  

ي ، كل كار انجا

                      

 از آگاهي كامل

كيلوگرم 2رم 
ام برخورد با زم

ر انجام شده در

  ول
  ات
  نيه

چ SIد توان در 

هاي علمي جيمز

كيلوگرم 20رم 

مان مصالح ساخ
بسته شده را در

كيلوگرم  70م 

دينا:م و چهارم

انرژي -ه كار

انرژي -قضيه كار

                       

پس  اين قضيه

جر اي بهگلوله
ت آن را در هنگا

)Power( :  

ت با كاراسرابر

 كار برحسب ژ
 توان برحسب و
 زمان برحسب ثا

واحد استاندار

به احترام كاره:

چمداني به جر
  

در يك ساختم
 سيمان به هم ب

شخصي به جر

فصل سوم

قضيه

طبق ق

         

اثبات

:سوال
سرعت

  

  

(توان

توان بر

 
 
 

:سوال

:نكته

:سوال
است؟

  

:سوال
كيسه

  

  

:سوال

  

  



 بوحمزه

 

 ؟

 

ها به 

 10به 

 

ود در 
پايين 
ركت 

د، اش

آن و 

شتاب 

 10به 

 ازاي 
ضريب 

ثانيه  

ستاده 
پي به 

 ؟

هادي ا:  كننده

گرم باشد چطور

رسد؟عت مي
هسرعت آنيني 

ومتربرساعت به

ي چقدر است؟

شوص وارد مي
سرعت ثابت به پ
نيه به پايين حر

 ورت؟

با 25/0جنبشي 

وزن آ 01/0تيو 

گاگرم باشد، ش

متربرثانيه ب 4ز 

اگر به) م، الف
ت قرار گيرد، ض

8د و در مدت 

ورت ساكن ايس
توپ) هـ. ه است

شود چقدر مي

  2 )ره(  حلي

تنظيم              

كيلوگر 6ر جسم 
 دهد؟مي

كيلومتر برساع 1
س از زمان معي

كيلو 12ن از  آ

 ؟شود مي
كيلوگرمي 60ن 

سانسور به شخص
آسانسور با سر) 
متربرمجذورثان 

ست، در چه صو
يب اصطكاك ج

  بيابد؟

صطكاك لوكوموت

مگ 3ي به جرم 

آن از يه سرعت

كنيمرا وارد مي
 آستانه حركت
ع به حركت كند

شيب دار به صو
وار نيز چسبيده

ه شود، طول آن

خشان عالمه

                       

اگر) ر است؟ ب
لومتر برساعت م

5سرعت ن به 
حركت كرده و پس

رعتثانيه س 

وها به كجا وارد
ارد بر يك انسا

 ت كند؟

 . را بيابيد
را كه از طرف آس

)ج. حركت كند
2سور با شتاب 

ر جواب مثبت اس
اگر ضر. كشيمي

 برمجذور ثانيه
اص. كشدرا مي

رابر وزن جسمي

ثاني 5 در مدت
 ت؟

ر Fيروي افقي 
جسم در 

م و جسم شروع

سم روي سطح ش
ر دارد كه به ديو

ن آويختهي به آ

عدادهاي درخ

                     

ب حركت چقدر
كيل 25ه اندازه 

ت از حال سكو
كون شروح به ح

30و در مدت 
 ست؟

العمل اين نيروس
 گرانش زمين وا
مت پايين حركت
، شتاب حركت
عمودي سطح ر
ت ثابت به باال ح

آسانس) هـ. كند

ساس نكند؟ اگر
افقي مي سطح 

متر 2م شتاب 
ن رآل شده و 

كند، برمال مي

كشيم وقي مي
كاك چقدر است

به جسم ني. رد
20 به ازاي 

 به جسم بزنيم

جس) ب. ط آزاد
اقي طوري قرار

نيوتني 50 وزنه

  باسمه تعالي
رستان استع
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شود، شتابد مي
قيقه سرعتي به
ي پس از چه مدت
اني از حال سك

كند ومي موش
ن چند نيوتن اآ

عكس) شود، ب
نيروي. تر است

كي زمين به سم
كشيمت باال مي

نيروي ع.  است
سانسور با سرعت
به باال حركت ك

ف آسانسور احس
فقي روي يك

در باشد تا جسم
مگاگرم متصل 3

 لوكوموتيو اعم

ن روي سطح افق
ضريب اصطك) ب

سكون قرار دار
اگر )ب  است؟

ضربه كوچكي»
 .ي را بيابيد

م در حال سقوط
سمي در كنج اتا

 .ست
اگر يك. است ر

دبير 1 فيزيك

                       

گرم وارد 6جرم
 در مدت يك د

نيوتني 7يروي
ر نيروهاي يكسا

ورهايش را خام
آر برابر حركت
شوهايي وارد مي

كيلومت 6400ن
در نزديك gتر از

نيوتن به سمت 2
سوري ايستاده

آس) ب. ن است
ربرمجذورثانيه ب

 نيرويي از طرف
ابي به صورت ا
روي طناب چقد

30ني به جرم

 نيروي كلي كه

نيوتن 8/10فقي
ك چقدر است؟ ب
 افقي به حال س
صطكاك چقدر

»ب«در قسمت
صطكاك جنبشي

جسم) الف: كنيد
جس) د. ده است

حال راه رفتن اس
سانتيمتر 12آن

ونه سواالت

نرژي               

جسمي به ج ن به
كيلوگرم 9جرم

رم تحت تاثير ني
تحت تاثير Mو 

 .را بيابيد 
گيگا گرم موتو

نيروي مقاوم د 
 سقوط چه نيرو
وگرم و شعاع آن
 با شتابي بزرگتر

25م را با نيروي
گرم درون آسانس

آسانسور ساكن) 
متر 2ب  با شتا

رد شخص هيچ
رم را توسط طنا

نير) در است؟ ب
مگاگرم به واگن 

اگر.  آن است

م را با نيروي افق
يروي اصطكاك
رم روي سطح

ماند، نيروي اص
اگر د) است؟ ج

برسد، ضريب اص
رسم كجسم را

 صافي تكيه داد
نساني كه در حا
 بر متر و طول آ

جزوه و نمو

اميك و كار و ان

نيوتن 12ي برابر 
 به جسمي به ج

كيلوگر 100جرم 
و mهاي ه جرم

1رسد، نسبت 
2

گ 10ي به جرم 
.رسدساعت مي

ك سيب در حال
 6 كيلو 1024

ست يك جسم
كيلوگرم 2جرم 

كيلوگ 50 جرم 
)الف: زير بيابيد

آسانسور) د. د

بل آيا امكان دا
كيلوگر 12جرم 

ي اصطكاك چقد
110ي به جرم 

1واگن 
وزن 150

 .يابيد
كيلوگرم 4جرم 
ني) الف. رسدمي

كيلوگر 2 جرم 
جسم ساكن بم 

يستايي چقدر ا
متر برثانيه ب 4ه 

د دياگرام آزاد ج
ردباني به ديوار

ان) و. كندرد مي
نيوتن 2500نر 

دينا:م و چهارم

  :ينات
نيرويي)الف )
چه نيرويي )2
جسمي به ج )3
دو جسم به )4

2 , مي 1
يك كشتي )5

كيلومتربرس
به يك) الف )6
جرم زمين )7
آيا ممكن اس )8
جسمي به ج )9

شخصي به )1
هاي زحالت

حركت كند
 .كند

در سوال قب )1
جسمي به ج )12

نيروي) الف
لوكوموتيوي )13

اصطكاك و
حركت را بي

جسمي به ج )14
متربرثانيه م

جسمي به )15
15

اصطكاك اي
سرعتش به

در هر مورد )16
نر) ج. است

ديوار برخور
ثابت يك فن )17

فصل سوم

تمرين
1(
2
3
4

5

6
7
8
9
0

1
2

3

4

5

6

7



 بوحمزه

 

تيمتر 

سوري 
رثانيه 

 2ب 

ثابت  

ز زير 

شش 

اشد، 

يروي 

. ست

صورت 

هادي ا:  كننده

سانتي 25ل فنر 

از سقف آسانس
متربر 2ت ثابت 

سانسور با شتاب

.سانتيمتر است

ن كدام جسم از

ها و نيروي كشنه

بامي 2/0 سطح 

ني. شودصف مي

ساعت رسيده اس

در چه ص) ج. د

A

B 

 

 4كل 

  2 )ره(  حلي

تنظيم              

گردد، طولن مي

ايم و فنر را اته
سانسور با سرعت

آس) د. كندمي

س 12آويزيم مي

  .د

كشيدن. ن است

شتاب حركت وزن

با B اصطكاك 

تاب حركت نص

كيلومتر برس 25

ها را بيابيدش نخ

A 

1

شكل

6 

خشان عالمه

                       

ي به آن آويزان

است آويخت 20
آس) ب. ن است

پايين حركت م

ن مآلوگرمي به

1بت 
2

را بيابيد 

ي سطوح يكسان

شت. شوندده مي

و ضريب 4/0ح 

حذف شود، شت

5قه سرعتش به 

 ست؟

كشش) ست؟ ب

5  

6شكل 

عدادهاي درخ

                     

گرمي 500ي وزنه

 ثابت آن 
آسانسور ساكن
رثانيه رو به پ

كيل 3قتي وزنه 

نسب. است 2ره

كاك بين تمامي

نيوتن كشيد 60

با سطح Aكاك

ح Fاگر نيروي 

دقيقه 10 پس از 
  .د

شتاب گرانش اس
ها چقدر اسزنه

A 

B 

5  

 3شكل 

  باسمه تعالي
رستان استع

                     

16 

ر است و وقتي

سانتيمتر كه 1
)الف: زير بيابيد

متربرمجذور 2

سانتيمتر و وق 1

شماطابق شكل

 و ضريب اصطك

طكاك با نيروي

 و ضريب اصطك

.ت داده است

 به راه افتاده و
رم ارابه را بيابيد

ها چند برابر شه
شتاب حركت وز

دبير 1 فيزيك

                       

سانتيمتر 20دي

2فنري به طول
ريك از حاالت ز
سور با شتاب

 .د
10ايم، ن آويخته

دو فنر مط براي

است Bاز جرم

ك ميز بدون اصط

جسام وارد شده
 ند؟

فقي شتابي ثابت
 ت؟

از حال سكون
 كيلوگرم از جر

شتاب وزنه. ست
ش) الف. ر كنيد

١٠

2 

ونه سواالت

نرژي               

نر در حالت عاد
 .د

م را به انتهاي ف
يي فنر را در هر

آسانس) ج. كند
كندال حركت مي
نآكيلوگرمي به

 . را بيابيد

سب تغيير طول

كمتر ا Aجرم  4
 را؟

روي يك 5ماره

نيوتن به اج 60
كنوارد مي  Bسم

ي روي سطح اف
است Fند برابر

1ي با شيب
140
 نيوتن براي هر

اس 2/0صطكاك
ف نظرطكاك صر

 ود؟

٢٠

شكل

 5شكل

جزوه و نمو

اميك و كار و ان

طول فن 1شماره 
يدبت فنر را بياب

كيلوگرم 2جرم 
طول نهايي. كنيم

كن حركت مي
ورثانيه رو به باال
 كه وزنه يك كي
 فنر بدون وزنه

يرات نيرو برحس

4و  3ي شماره 
است؟ چر ترخت

مطابق شكل شم
 .يد

نيروي  6شماره 
ه نيرويي به جس

به جسمي Fي 
جسم با زمين چن

داريسطح شيب
طكاك بر حسب

ضريب اص 1شماره 
از اصط 2شماره 

شوها يكسان مي

٣٠  

ش

دينا:م و چهارم

شدر شكل  )18
ثاب. شودمي

اي به جوزنه )19
كآويزان مي

يينپا هب رو
متربرمجذو

طول فنري )2
فنر و طول

نمودار تغيي )2

هايدر شكل )22
ديگري سخ

سه جسم م )23
ها را بيابينخ

در شكل ش )24
چه Aجسم 

نيروي افقي )25
اصطكاك ج

اي بر سارابه )26
نيروي اصطك

در شكل ش )27
در شكل ش )28

هكشش نخ

 1شكل

فصل سوم

8

9

0

1

2

3

4

5

6

  

  

  

  

  

  

7
8



 بوحمزه

 

كار . د

جايي 

اگر . د

امين 
 چند 

ميايي 

هادي ا:  كننده

شودا جابجا مي

 چقدر است؟
زن در اين جابج

بردمي Bس به 

يس باز براي تا
ركت كند بايد

انرژي شيمي(رد؟

F = 27N 

Mm 

5شكل   

  2 )ره(  حلي

تنظيم              

 .يابيد

 .را بيابيد
ي برآيند نيروها

كار نيروي وزن چ
كار نيروي وز. د

 O  بهA و سپس
  ست؟

يك تني. است 4
شابه ديگري شر

خور گرم خرما ب

3 kg  4

M 

 4

خشان عالمه

                       

ر طول فنر را بي

متري ر 6بجايي 
جسم در راستاي

ك. افتدزمين مي
لغزدمي Bنقطه 

ا ازحه قائم ابتد
 مسير چقدر اس

40 خرما  kJ

در مسابقه مش

او بايد چند. د
 )ت

 2 k

4 kg  2 kg

 شكل

عدادهاي درخ

                     

ها و تغييرت وزنه
 .ابيد

 .يابيد
 .د

ما در جابجيروي
ي اثر كرده و ج

ميله روي زهان
به ن  Aاز نقطه 

در صفح 4ماره
وي وزن در كل
ايي موجود در

اگر بخواهد . د

ه آرامي راه برود
16 kJ است

g 

 

  باسمه تعالي
رستان استع

                     

17 

شتاب حركت. ت
بياكند را رد مي

و كشش نخ را بي
باشد حل نماييد

كار ني. كنيم  مي

بر جسمي  1

ناگه. م قرار دارد
Rاي به شعاع ه

مطابق شكل شم
ر باشد، كار نير
و انرژي شيميا
خرما مي خورد

و يك ساعت به
و راه رفتن  35

 2/5 kg 

2

2شكل  

دبير 1 فيزيك

                       

است 2/0سطوح
 جسم ديگر وار

.ش نخ را بيابيد

ها و شتاب وزنه
ب µاك جنبشي

به جسمي وارد
10  , 2

م در حالت قائم
m  درون نيمكره

 روي مسيري م
متر 5برابر  ABر

18ريني kJ

كيلوگرم خ 2/0

ساعت دويده و
5يدن kJ

0/

 kg 
K

ونه سواالت

نرژي               

اصطكاك همه س
 كه هر جسم به

ها و كششوزنه

نبود اصطكاك،
ه ضريب اصطكا

درجه ب 60زاويه
7/5نيروي
است؟ 2روي

كيلوگرم 2 جرم
mاي به جرم نه

كيلوگرم را 20
تر و طول مسير
ر يك نوع شير
ر يك مسابقه

 

ردن خرما نيم س
صرف انرژي دوي

/5 kg 

K =1000 N/m 

3شكل  

جزوه و نمو

اميك و كار و ان

ضريب ا 3شماره 
نيرويي 4شماره 
شتاب و  5شماره 

با فرض ن 1شماره 
 براي حالتي كه
وتني را تحت ز

دو ن 2شماره ل 
چند برابر كار نير

طول يك متر و
وزن 3ل شماره 

 ت؟

اي به جرم عبه
 OA  مت 10برابر

يايي موجود در
د نياز بدنش در
يريني بخورد؟
ي خواهد با خور

40 k و آهنگ مص

m 

8 kg 

1ل 

دينا:م و چهارم

در شكل ش )29
در شكل ش )3
در شكل ش )3

در شكل ش )32
را 91سوال  )33
نيو 5نيروي  )34
مطابق شكل )35

چ 1نيروي 

اي به طميله )36
مطابق شكل )37

چقدر است
شخصي جع )38

طول مسير
انرژي شيمي )39

انرژي مورد
كيلوگرم شي

شخصي مي )4
kJخرما 

2

F=100N 

 شكل

فصل سوم

9
0
1

  

  

  

  

  

  

  

  

2
3
4
5

6
7

8

9

0

2m 



 بوحمزه

 

با ) ف
      زمان 

نيس 

 

 

  اوليه

تر بر 
 ثانيه 

هادي ا:  كننده

الف :، مطلوبست
رژي چه مدت ز

ك ساعت بازي تن

.ه دست آوريد
.را بيابيد 2به  

سرعت.  شود

 د شد؟ 

 

به اندازه يك مت
در چند متر بر

2  

 3ل 

  2 )ره(  حلي

تنظيم              

2/7 kJ  ،است
ا اين مقدار انر

  بد؟
براي يك ي الزم
26 kJ است( 

ي اتومبيل را به
 1شد نسبت 

ژول زياد مي 8

چند ژول خواهد
غيير مي كند؟

سرعت خود را ب
 سرعت اوليه پد

 

B 

α 

شكل

خشان عالمه

                       

جود در شير 
باشد با% 100ص 

ن مي تواند بخوا
رف نمود تا انژي

Jي تنيس 

ت انرژي جنبشي
با 2و   1تيب 

88جنبشي آن 

نبشي اتومبيل چ
باً چند درصد تغ

اگر پدر س. باشد
ت اوليه پسر و

A 

عدادهاي درخ

                     

ي شيميايي موج
زده بدن شخص
ي چه مدت زمان
ي تن بايد مصر
صرف انرژي بازي

ي رساند تغييرات
ت آن ها به ترت
ش يابد ، انرژي ج

يابد ، انرژي جنب
تقريب نبشي آن

شي پدرش مي
سرعت.  مي شود

0/5

  باسمه تعالي
رستان استع

                     

18 

5 kJ  و انرژي
اگر باز) ب ود؟

ين مقدار انرژي
، چند گرم ماهي

8 k و آهنگ مص

 ست؟

72 km  مي
ابرند ، اگر سرعت

2 m⁄  افزايش

افزايش ي% 20ل
زاييم انرژي جن
ابر انرژي جنبش
پسرش مساوي

3  

٢

2شكل

دبير 1 فيزيك

                       

 خوابيدن

 دريافت مي شو
باشد با اي% 50ص

باشد % 20رژي
kJ ماهي تن

 جسم بيشتر اس

10 از به  ⁄
با هم برا 3mو 

گرم به اندازه

 سرعت اتومبيل
بيفز% 10عت آن

جنبشي او دو بر
ي پنرژي جنبش

١

ونه سواالت

نرژي               

 مصرف انرژي خ
ه مقدار انرژي

زده بدن شخص
 براي مصرف انر
يايي موجود در

 انرژي جنبشي

سرعت خود را ا
mه جرم هاي 

كيلو 4به جرم
 ده است؟

اگر. است  105
م كرده و بر سرع
رش و انرژي ج
 جنبشي او با ان

 . باشد 2√

3  

0/5  

M 

O  3

جزوه و نمو

اميك و كار و ان

 اين كه آهنگ
گرم شير چه 2

اگر با) ج خوابد؟
نيم بازده بدن

انرژي شيمي( ؟ 

ك از اشكال زير

ه جرم يك تن س
شي دو جسم به
 اوليه جسمي ب
 متر بر ثانيه بود

شي اتومبيلي 
كم% 10 جسمي 

چه اي نصف پد
ش دهد ، انرژي

1/4ض كنيد 

A

30 

 1ل 

 4شكل 

دينا:م و چهارم

با توجه به )4
200خوردن 

تواند بخمي
اگر فرض كن )42

تامين شود

در كداميك )43
  

اتومبيلي به )44
انرژي جنبش )45
اگر سرعت )46

جسم چند
انرژي جنبش )47
ز جرماگر ا )48
جرم پسربچ )49

ثانيه افزايش
است؟ فرض

1/5

α 

m 

A 

37 

شكل

ش

فصل سوم

1

2

  

  

  

  

  

  

 

3

 

 

 

4
5
6

7
8
9

B 



 بوحمزه

 

ص چه 
نرژي 

 ورد؟

خورد 

نرژي 

جسم 

ها رخ

 رود، 

وجود 

ده را 

زمين 

A 

10 

متر5  

هادي ا:  كننده

اين شخص) ب ؟
فرض اين كه ان

 چقدر شير بخو
هنگام برخ ها را 

متر است، ان 4 

ر پايين سطح ج

 بين جاده و چر

نه درخت فرو

بدون و) ب. بيد

 الستيك و جاد

گام برخورد با ز

 

B 

5 

A 

  2 )ره(  حلي

تنظيم              

 
 

 

 
قه را طي نمايد؟

با ف. بدست آيد

د شخص بايدش
سرعت آن. يم

فاع آن از زمين

در. حركت است

ضريب اصطكاك

نتيمتر درون تن

عيت قائم را بياب

 اصطكاك بين

ت جسم در هنگ

خشان عالمه

                       

رژي جنبشي و
نشي جسم در

.بريمرا باال مي 

پله داشته 20ه 
كند تا يك طبق
ر بز خوردن شي

باش% 40دن فرد 
كنيي پرتاب مي

اي كه ارتفحظه

سمت پايين در

اگر ض. شود مي

سا 12ه اندازه

گام عبور از وضع
 
ضريب. شودي

سرعت. كنيم مي

عدادهاي درخ

                     

مجموع انر. شود
 و پتانسيل گرا

 5ي به جرم 

اگر هر طبقه. ود
ك ژي بايد صرف
م اين انرژي از

اگر بازده بد) د ؟
 ارتفاع مشخصي

در لح. شود  مي

به س Aم از نقطه 

كرده و متوقف

اگر به. شود مي

ن هنگسرعت آ
خ  چقدر است؟

مترمتوقف مي 6

ربرثانيه پرتاب

  باسمه تعالي
رستان استع

                     

19 

كاكي رها مي ش
انرژي جنبشي

سازد ، جسميي
  است؟

روطبقه باال ب 5
ص چه مقدار انرژ

اگر تمام)ج ايد؟

قدر شير بخورد؟
مطابق شكل از

رعت اوليه رها
 ده است؟

كيلوگرم 2جرم
 نظر شود
طول مسير
 در فنر را

ت ناگهان ترمز ك
 شود؟

رد تنه درختي

س) كنيم، الفمي
نيروي كشش نخ

60 پس از طي

متر 20ا سرعت

دبير 1 فيزيك

                       

طح بدون اصطك
 برابر مجموع ا

درجه مي 60يه
چند ژول جسم

انيك ساختمز
اين شخص) الف

طبقه را طي نما

 شخص بايد چق
هاي مساوي را م

علومي بدون سر
رتفاعي رها شد
متر بر ثانيه به ج
صطكاك صرف

اگر در ط) ب .يد
ي ذخيره شده

كيلومتر برساعت
شي متوقف مي
وارمتر برثانيه 

 .ا بيابيد
رها م 1شماره ل
كار ن) ج رود؟ي

ت ترمز كرده و

كيلوگرم را با 0/

ونه سواالت

نرژي               

روي سط Aنقطه
چند Bر نقطه

 كه با ديوار زاوي
سيل گرانشي ج

خواهد ازرم مي
:سانتيمتر باشد

ط 5مه ند تا ه

2/7
J د،باش

اوي و سرعت ه

م از ارتفاع نامع
چه ار جسم از. ت

م 10ي با سرعت
اگر از اص) الف 

ه در فنر را بيابي
كثر انرژيد حدا

ك 36با سرعت
 طي چه مسافتي

500 با سرعت
خت به گلوله را

l را مطابق شكل
ه ارتفاعي باال مي
كيلومتربرساعت

/4سمي به جرم

جزوه و نمو

اميك و كار و ان

قابل جسم در نق
رانشي جسم د

 باشد؟

متر 12به طول 
دبان انرژي پتانس

كيلوگر 60 جرم 
س 20فاع هر پله 

ي بايد صرف كن

وجود در شير 
ا جرم هاي مسا

 .يسه نماييد

كيلوگرم 4جرم 
ژول است 200ن 

ل روبرو جسمي
.نمايدورد مي

ژي ذخيره شده
ژول باشد 15ي 

ه جرم يك تن ب
اتومبيل پس از

گرم 24 جرم 
سط وارده از درخ

lو طول   mجرم 
آونگ تا چه ،هوا

ك 108ا سرعت 

جس 2شماره ل 

دينا:م و چهارم

در شكل مق )5
پتانسيل گر

بمي Aنقطه 
از نردباني ب )5

در باالي نرد
شخصي به )52

باشد و ارتف
مقدار انرژي

شيميايي مو
سه گلوله با )53

با زمين مقا
  
 

جسمي به ج )54
جنبشي آن

مطابق شكل )55
با فنر برخو
رژحداكثر ان

اتالف انرژي
 . بيابيد

 

اتومبيلي به )56
باشد، ا 5/0

اي بهگلوله )57
نيروي متوس

آونگي به ج )58
اصطكاك ه

اتومبيلي با )59
 .بيابيد

مطابق شكل )6
 .را بيابيد

فصل سوم

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0



 بوحمزه

 

نرژي 

رعت 
مدت 

اگر . د

اگر . د

بودن 

زمين 

 متر 1

ومت 

روي  

ن ت آ

هادي ا:  كننده

متر ان 100ز طي 

 يلوگرم است؟
س از مدتي سر
 جسم در اين م

 برد؟ال مي
اندازده كار مي

كشديه باال مي

 با فرض افقي ب

از سطح ز hاع 

10 مسافتن در 

نيروي مقاوسط 

d از جابجايي 

باشد، سرعت 

  2 )ره(  حلي

تنظيم              

آورند و پس ازي

م جسم چند كي
پس. ژول است 5

يروهاي وارد بر

متر باال 10مدتي 
 الكتريكي را به

متربرثاني 7/2ت 

برسد Vصفر به 

ي جسم به ارتفا

هاي وارد بر آن

مقدار متو. رودي

عت جسم پس

3طه مسير 

 

45° 

 3شكل 

خشان عالمه

                       

ه حركت درمي
 .ين نماييد

جرم. است 3ره 
0 جنبشي آن 

كار برآيند ني. د

وتني را در چه م
بشار يك مولد

را با سرعت ثابت
 شود؟

ت اتومبيل از ص

وقتي. كنيمب مي

ار برآيند نيروه

متر باال مي 30 

سرع. آوريم مي

ن در باالترين نقط

٢

عدادهاي درخ

                     

ز حال سكون به
نيوتني تعيي 20
شكل شمارورت

برثانيه و انرژي
كنده حركت مي

F را بيابيد. 
نيو 400 يك بار 

اين آ. ريزد مي

كيلوگرم ر 10م
شوتور مصرف مي
ي آن كه سرعت

ت به افق پرتاب

كا. كندركت مي

شده و تا ارتفاع

به حركت در 

اگر سرعت آن

ر
٢

٢  

  باسمه تعالي
رستان استع
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كرده و آن را از
 آن را با نيروي
سرعت آن به صو

مترب 5رعت آن
متر برثانيه 10ت

د، توان نيروي
اين ماشين. ست
متر فرو 6فاع

رف آبي به جرم
ريكي توسط مو
زمان الزم براي

نسبت  زاويه

يه شروع به حر

باال پرتاب ش ف

يب اصطكاك

.چرخانيمئم مي

متر10  

60 

 2كل

دبير 1 فيزيك

                       

به جسمي اثر ك
ي ديگر و زاويه
رحسب مربع س

كند و سرت مي
ها با سرعتxر

جابجا كند Vبت
درصد است 80ن

كعب آب از ارتف
 .يابيد

ق قرار دارد و ظر
ژول انرژي الكتر

.است Pبرابر  
 ؟

با Vرعت اوليه

متربرمجذورثانيه

تربرثانيه به طر

ي افقي به ضري

 و در صفحه قائم
 

شك

ونه سواالت

نرژي               

نيوتن است ب 2
نيروي. رسد مي

ارد برجسمي بر
ها حركتxحور

هت مثبت محور

 را با سرعت ثاب
وات و بازده آن 2

مترمك 4 دقيقه
د، توان آن را بيا

 يك چاه عميق
 هر ثانيه چند ژ

mيلي به جرم
ك، چقدر است؟
وي زمين با سر

 ست؟
م 2رم با شتاب

مت 40 با سرعت
 چقدر است؟

 V روي سطحي

بسته Lه طول
ير چقدر است؟

جزوه و نمو

اميك و كار و ان

0ها يكي از آن
ژول 120سم به 

نيروي برآيند و
 خالف جهت مح
ر كرده و در جه

 ست؟
جسمي Fثابت 

200اشين ساده 
شار بلند در هر د

درصد باشد 75

 برقي در باالي
باشد، در% 90ر 

ر اتومبين موتو
م وجود اصطكاك

را از ر Mجرم 
عت آن چقدر اس

كيلوگر 5 جرم 
 ت؟

رمگ 300 جرم 
ن چقل حركت آ

با سرعت اوليه
 ر است؟

ه انتهاي نخي به
ين نقطه از مسي

60 

 1شكل 

دينا:م و چهارم

دو نيروكه ي )6
جنبشي جس

مودار كار نن )62
جسمي در )63

جسم تغيير
چند ژول اس

اگر نيروي ث )64
توان يك ما )65
از يك آبشا )66

 بازده مولد

يك موتور )67
بازده موتور

حداكثر توا )68
جاده و عدم

جسمي به ج )69
برسد، سرع

جسمي به )7
چقدر است

اي بهگلوله )7
هوا در مقابل

جسمي را ب )72
سطح چقدر

سنگي را به )73
تريدر پايين
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 بوحمزه

 

م كار 

 قائم 

 نقطه 

شت، 

كنيم 

ف آن 

ر بعد 

 Aطه 

 را از 

يعني 

رابر با 
در . د

 را از 

A 

3m 

هادي ا:  كننده

كار و زمان انجام

ف آونگ از وضع

ترين در پايين

ي سطح و بازگش
  است؟

عيت افقي رها ك

افقي به طرف ت

اگر). ود را دارد

در نقط خ آونگ
 رود؟ال مي

 چه مقدار فنر

ول عادي خود ي

 فاصله دقيقاً بر
كندتر جابجا مي

 جنبشي خود

60 

3 

  2 )ره(  حلي

تنظيم              

كسان، مقدار ك

نه زاويه انحراف

رفت و برگشتي

س از توقف روي
دار باال رفتهيب

ر ميله را از وضع

رثانيه به صورت

ا طول عادي خو

نخ. كنيم رها مي
اي باالچه زاويه

حداكثر. دهيمي

 است داراي طو
 چقدر است؟ 

ده است و اين
مت 2سط فنر را 

انرژي% 75ن، 

2
3

خشان عالمه

                       

مقدار سوخت يك

كند، بيشينر مي

ز چند حركت ر
 ست؟

شود و پسب مي
ا روي سطح شي

اگر.  شده است

متربر 20سرعت 

در ابتدن بر متر 
 .بيابيد

نحرف نموده و
ر طرف ديگر تا چ
 برمتر قرار مي

وقتي فنر افقي
يد، سرعت آن چ

4
√

شد بستهمتر  
كشد و وس را مي

 برخورد به زمين

30 

B 

m

3  

عدادهاي درخ

                     

 اين صورت با م

 متر 4ي
  .رودباال مي

يت تعادل عبور

شود و پس ازي
حركت چقدر اس

درجه پرتا 30ه
م چه مسافتي را
دو گلوله بسته

 .خد
  سبه

گرم با س 400م

نيوتن 1000ابت
سم و سطح را ب
وضعيت قائم من

آونگ در. كندي
نيوتن 9ب ثابت 
 دا نشود؟

و. كاك قرار دارد
آيمتر پايين مي

4وار به فاصله 
√3
راستاي فنر آن

شود و در هري
 ده است؟

m 

  باسمه تعالي
رستان استع
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در. يشتر است

شده و پس از طي
متري ب 5رتفاع
  .بيابيد

ربرثانيه از وضعي

رها مي Aز نقطه
اين حي وزن در

داري به زاويهب
اين جسم. ست

ه به دو سر آن د
چرخحه قائم مي

ها را محاسگلوله

ه برفي به جرم
  چقدر است؟

به ضريب ثافنر
صطكاك بين جس

از و 2كل شماره
شده برخورد مي
فنري به ضريب
جسم از فنر جد
يله بدون اصطك
وقتي وزنه يك م

 متر بين دو ديو
عمود بر ر Fوي

ح زمين رها مي
فتي را طي نمود

دبير 1 فيزيك

                       

تر ولي بازده بي

رها ش Aر نقطه
در ار Bتا نقطه 
را بي hند، مقدار

متر 10√ اوليه

از 96كل سوال
ك به كار نيروي
االي سطح شيب

متربرثانيه ا 2ت
ختيار داريم كه

در صفح Oقطه
نرژي جنبشي گ

گلوله. كت است
ژي در اين عمل

ف( شودن رها مي
 شود، ضريب اص
رجه مطابق شك
 ديوار كوبيده ش

گرم را روي ف 18
كنيم، ج رها مي

درون يك مي 4
و. كنيم رها مي

نيوتن بر 30ت
را گرفته با نيرو

متري سطح 19/
مساف  گلوله چه

ونه سواالت

نرژي               

داراي توان كمت 

در hاز ارتفاع  ل
2/0ب اصطكاك

ن اصطكاك باشن

ك متر با سرعت

اي همانند شكره
ر نيروي اصطكاك
ثانيه به طرف با
د داراي سرعت

در اخ زير شكل
 ساعت حول نق

رسد مجموع اني

ربرثانيه در حرك
اتالف انرژ. سبد

ه از حال سكون
جموعه متوقف

در 60 به اندازه
تري از سقف به
8سمي به جرم

م تا وقتي آن را
ق شكل شماره
ن هنگام وزنه را

)برمتر است ن

سر فنري با ثابت
صي وسط فنر ر

 .يد
/2يه از ارتفاع

مجموعاً اين ،ف

جزوه و نمو

اميك و كار و ان

Bسبت به مولد 
 .يسه كنيد
مقابل ابق شكل

 افقي به ضريب
 شيب دار بدون

اي به طول يكه
 ت؟

ون سطح نيمكر
نسبت كار. شود

متربرث 4سرعت 
رسدطه اوليه مي

 سبكي مطابق
هايجهت عقربه

الت عمودي مي

متر 15 سرعت 
چسن ميه و به آ
مجموعه 1شماره 

مج ،متر جابجايي
طول يك متر را

مت 5/0در فاصله 
جس 3ل شماره 
نماييمي فشرده 

كيلوگرمي مطابق
در اين. تر است
نيوتن 88ت فنر 

دو س 5ل شماره 
شخص.  فنر است

را بيابي Fيروي 
ون سرعت اولي

پس از توقف. هد

دينا:م و چهارم

نس Aمولد  )74
را مقاها آن

جسمي مطا )75
روي سطح 

اگر سطوح
 

آونگ ساده )76
چقدر است

جسمي درو )77
شمتوقف مي

جسمي با س )78
وقتي به نقط

ميله بسيار )79
در خالف ج

وقتي به حا 
 .كنيد 

ماشيني با )8
پرتاب شده

شدر شكل  )8
سانتيم 5از 

آونگي به ط )82
ميخي كه د

مطابق شكل )83
حالت عادي

كي 2اي وزنه )84
سانتيمت 75

ضريب ثابت(

مطابق شكل )85
طول عادي
اين حالت ني

اي بدگلوله )86
دهدست مي
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 بوحمزه

 

ت به 

تواند 

 قرار 
زمين        

 h  از

ن آه 

ل كار 

كار . 

ر اين 

يروي 

هادي ا:  كننده

كيلومتربرساعت 

بتجسم  اگر. ت
 ؟

گري روي زمين
متري ز 2تفاع 

وله را در ارتفاع

دار سرعت اوليه

ل بايد چند ژول

وي ميز بياوريم

 نيروي وزن در

كار ني. نيه است

 4شكل 

  2 )ره(  حلي

تنظيم              

32متر از  800 

 .فرض كنيد

است صطكاك 
زي امكان دارد؟
ت و جعبه ديگ
ين جعبه به ارت

الت سرعت گلو

 اوليه، نصف مقد

يكديگر، حداقل

جير را نيز به رو

كار) الف. شودي

متربرثان 7و  8و 

 

  M 

37° 

6شكل 

خشان عالمه

                       

در طي مسافت
1

وزن قطار ف 160

شود و ضريب اص
 اصالً چنين چيز

داشته شده است
وقتي اي. شودي

در هر دو حا. ود
 كند؟ي

سيدن به نقطه

ن آجرها روي ي

گر بقيه زنجا. ت

 آب متوقف مي
 ت؟
C  و 4به ترتيب

3شكل 

 ش

عدادهاي درخ

                     

 سرعت قطار د

0برابر حركت را 
شباال پرتاب مي
آياب قرار دارد؟

اصطكاكي نگه د
 زمين بلند مي

شون پرتاب مي
منحني فرقي مي

ن هنگام رسآت
 است؟

براي چيدن. ريم

ميز آويزان است

متري 1 عمق 
قدر استست چ
Cو  Bو  Aقاط

4/5 kg 

  باسمه تعالي
رستان استع
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آن براي آن كه

ي كل مقاوم در بر

به سمت ب يه
ي از محل پرتاب

دار بدون اشيب
گرمي از سطح
.را تعيين كنيد

پايينسمت ر به
و يا به صورت م

كنيم، اگر سرعت
كاك هدر رفته ا

سانتيمتر دار 6

آن از لبه م% 2

 رها شده و در
سم وارد شده اس
گرم است در نق

60
A 

2شكل

دبير 1 فيزيك

                       

قل توان موتور آ

ار است؟ نيروي

داري با زاوييب
اي در چه فاصله

M  روي سطح ش
كيلوگ 5/4جعبه
ر Mجرم . ست

باال و يك بارت
ئم پرتاب شود و
كت باال پرتاب مي
به صورت اصطك
گرم و ضخامت

0ي قرار دارد و

تري سطح آب
طرف آب به جس

200كه جرم آن
 ابيد

ونه سواالت

نرژي               

حداق. گرم است

چند اسب بخا ،

داد سطح شيمت
، در اين هنگام

Mبه جرم  6اره
كنيم، جها مي

متربرثانيه ا 8/0

V  سمتيك بار به
وله به صورت قائ

داري به سمتب
 جنبشي اوليه ب

كيلوگ 2ه جرم

روي ميزي mم 
ي چقدر است؟

مت 4م از ارتفاع
ر نيرويي كه از ط
رعت جسمي ك

را بيا BCمسير

 

جزوه و نمو

اميك و كار و ان

مگاگ 250طاري 

دربرساعت برس

در ام Vسرعت 
برسد، Vسرعت 

طابق شكل شما
را ري مجموعه 

85راي سرعت 

Vسرعت اوليه 
آيا گلو. ب بيابيد

روي سطح شيب
سري از انرژيك

شابه ، هريك به
 م؟

و جرم L طول 
 در اين جابجايي

كيلوگرم 2جرم 
كار) ر است؟ ب
سر 2كل شماره 

و م ABر مسير 

١٩  

1شكل 

5شكل   

دينا:م و چهارم

جرم كل قط )87

كيلومتر 80

جسمي با س )88
دوباره به س

اي مطجعبه )89
وقتي. دارد
رسد، دامي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

اي با سگلوله )9
محل پرتاب

جسمي را ر )9
باشد، چه ك

سه آجر مش )92
انجام دهيم

زنجيري به )93
نيروي وزن

جسمي به ج )94
حركت چقد

مطابق شك )95
اصطكاك در

١٠
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 بوحمزه

 

شود، 
) ك  ج

                Mه 
خ  در 

ت آن 

جايي 

- مي 

) الف 
چقدر 

يروي 

سطح 
كل ) 

 40زه 
ك از 

ن ت آ
ضريب 

هاي ه

هادي ا:  كننده

شمتر جابجا مي 
يروي اصطكاك

ت آن در نقطه
يروي كشش نخ

رسانده و سرعت

F را در اين جابج

 درجه  37 ويه

.كشدميم باال 
ه روي شخص چ

كار ني. كنيم مي

ثابت در طول س
ب. سم را بيابيد

ورثانيه به انداز
كار هريك) ب. 

جا كرده و سرعت
ي اصطكاك و ض

ي جسم در بازه
25  

4شكل  

  2 )ره(  حلي

تنظيم              

10ي كه جسم 
كار ني) ب  Fي 

سرعت. چرخدي
كار ني) ب. يابيد

دار رسطح شيب

Fندازه نيروي 

زاون كه با افق 

ر در امتداد قائم
 كار انجام شده

طنابي استفاده

ست با سرعت ث
وارد بر جسهاي 

متربرمجذو 6ت 
غزشي را بيابيد

متر جابج 10زه 
اندازه نيروي) ب

 انجام شده روي
5تا  0 )

خشان عالمه

                       

رد شده و زماني
كار نيروي) الف 

 صفحه قائم مي
در مسيرش را بي

ثانيه به باالي س 

و ا  Fط نيروي

نيوتن 180روي ي
 ؟

متر 15تا ارتفاع
كل) ر است؟ ج

ين بياوريم، از ط

دار اسسطح شيب
 هريك از نيروه

ن با شتاب ثابت
لغي اصطكاك 

نداطح افقي به ا
ب. سم را بيابيد

مطلوبست كار 
)د       25

3شكل  

عدادهاي درخ

                     

قي قرار دارد وا
:مطلوبست. شود

ته شده و در
 سرعت گلوله د

10ر مدت ون د

شد، توان متوسط

اي را با ني و ارابه
دهد؟ر انجام مي

 توسط طنابي ت
ي شخص چقدر

پايي dبه اندازه 

تن كه موازي س
كار) الف. شود

نيوتن 15 افقي
اندازه نيرو) ف
 .يد

رمي را روي سط
هاي وارد بر جس

.اده شده است
تا  20 

  باسمه تعالي
رستان استع
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 روي سطح افق
ش و متوقف مي

سانتيمتر بست 2
ترين و كمترين

م را از حال سكو

3√ لغزشي
باش 5

ي حركت كرده
ه چند ژول كار
تربرمجذورثانيه
 نيروي وزن روي

ب 4شتاب ثابت

نيوت 10ط نيروي
شمتر جابجا مي 

 توسط نيروي
الف. شودبجا مي

وي جسم را بيابي
كيلوگر 8 جسم

هريك از نيروه

كيلوگرم د 20م
)ج       20

دبير 1 فيزيك

                       

كيلوگرم كه 4
ر حركت كرده

 .ت جسم
20خي به طول

بيشت) الف:  ژي

كيلوگرم 6جرم

ريب اصطكاك

در راستاي افقي
دقيقه 30ر مدت

با شتاب يك مت
كار )دهد؟ بي

راستاي قائم با ش

كيلوگرم توسط
6/0زد به اندازه

كيلوگرم 5/0
جاب درجه 37

ر انجام شده رو
سازد،درجه مي

كار ه) الف. ساند

 جسمي به جرم
0تا  10

2شكل  

ونه سواالت

نرژي               

جسمي به جرم
متر ديگر 5سم

بيشينه سرعت 
به نخ 3شماره

 عدم اتالف انرژ
.بلش را بيابيد

جسمي به ج Fي 

اگر ضر. يه است

لومتربرساعت د
اين اسب در. شد
نيوتن را ب 800 

شخص انجام مي

را در ر Mجرم
  .يابيد

ك 5/1ي به جرم
سازدرجه مي 3

 .را بيابيد
جسمي به جرم

داري با زاويهب
كل كار) ج. يابيد

د 37فق زاويه
رسه ميتربرثاني

ر سرعت زمان
)ب       1

جزوه و نمو

اميك و كار و ان

نيوتن به ج 30 
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درج 53با زاويه 
 .بيد
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