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  )نمره  2. ( مفاهيم زير را تعريف نماييد -1
  انرژي جنبشي) د    انيسكش انرژي پتانسيل) ج    ونيانرژي در) ب    آهنگ مصرف انرژي) الف    

  
  )نمره  1. ( جاهاي خالي را با كلمات مناسب تكميل نماييد -2

 – 6/4كيلو گرم ، . ( كيلو ژول انرژي دارد....... ..........پلو .... ...............يعني هر . كيلو ژول بر گرم است 6/4انرژي شيميايي پلو ) الف    
  ) 6/4گرم ،   

تغيير انرژي جنبشي جسم  ي اندازه ..........................تغيير انرژي پتانسيل گرانشي جسم ي  اندازهاگر جسمي در هوا سقوط كند، ) ب    
  .است

  ) از بيشتر – از كمتر  –برابر (      
  )ناپذير  تجديد –پذير  تجديد. ( انرژي است........................... اي از منابع  خت هستهسو) ج  

  
  )نمره  2. ( به هر يك از سؤاالت زير پاسخ دهيد -3

    شود؟ مي فلز با مته، پس از مدتي مته داغ چرا به هنگام سوراخ كردن يك قطعه) الف    
  كند؟ انرژي پتانسيل گرانشي گلوله چه تغييري مي ،كنيم كم گلوله را اگر دماي  .روي زمين قرار دارد Rگلوله فلزي به شعاع ) ب    
  كند؟ اش تغيير مي آيا انرژي جنبشي. اي با سرعت ثابت به دور زمين در حال گردش است ماهواره) ج    
  )مثال  2. ( نشودتر شدن آن ظاهر  ورت گرمي را نام ببريد كه افزايش انرژي دروني جسم به صيها حالت) د    

  
kmخودروي گازسوز به جرم يك تن با سرعت  -4

h72 گرم  25ثانيه، با مصرف  20اگر در مدت . روي يك مسير افقي در حركت است
kJانرژي شيميايي گاز ( اضافه شود،  به سرعتش درصد 50 ،گاز

g50 نمره  5/2(  )ت اس(  
  در طي اين مدت زمان انرژي جنبشي خودرو چند برابر شده است؟) الف    
  گرم گاز چند ژول است؟ 25انرژي حاصل از سوختن ) ب    
  توان مفيد خودرو چند كيلو وات است؟) ج    

  
  )نمره  2(  :با توجه به شكل مقابل  -5

ي است و مربوط به چه منبع انرژ مقابل توضيح دهيد شكل) الف    
  روش استفاده از اين انرژي چگونه است؟  

  .اين منبع انرژي تجديدپذير است يا تجديدناپذير؟ توضيح دهيد) ب    
 .هاي بادي با محيط زيست را نام ببريد دو مورد از ناسازگاري توربين) ج    
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mكيلوگرم با سرعت  2به جرم  Aتوپ  -6
s3  توپ  بهروي سطح افقي بدون اصطكاكB  كيلوگرم كه ساكن است،  4به جرم

mخورد كرده، دو توپ به هم چسبيده و سپس هر دو با سرعت  بر
s1 چند دروني محيط و دو توپ انرژي . دهند به حركت ادامه مي

  )نمره  2( ؟ ژول افزايش يافته است
  
اگر مكعب را . ترين سطحش روي زمين قرار گرفته است متر روي كوچك سانتي 10و  8و  5و ابعاد  kg6جسمي مكعب شكل به جرم  -7

mgب چند ژول و چگونه تغيير كرده است؟ ترين سطحش بر زمين قرار دهيم، انرژي پتانسيل گرانشي مكع روي بزرگ
s

 210  )5/1 

  )نمره 
  
ر متر داراي اصطكاك است به طوريكه به ازاي ه BCقسمت  فقط . رها شده است Aاز نقطه  kg2اي به جرم  مطابق شكل گلوله -8

بدون قسمتي از دايره و CE و  ABمسير . ( شود مي افزوده به انرژي دروني محيط و گلولهژول  1حركت گلوله در اين مسير 
mgاست و اصطكاك

s
   )نمره  5/2) ( 210

  برسد، انرژي مكانيكي Cر به نقطه براي اولين با گلولههنگامي كه ) الف    
  گردد؟ چند ژول مي BCنسبت به سطح  گلوله    
  رسد چه سرعتي دارد؟ مي Dهنگامي كه گلوله براي اولين بار به ) ب    
 

 

  

kmمين با سرعتي معادل متري ز  700هواپيمايي جنگنده در ارتفاع  -9
h

اتالف انرژي . ( شود در حال پرواز بوده و از آن بمبي رها مي 720

mgوناچيز 
s

   )نمره  5/2) ( است 210

تفاعي نسبت به بمب در چه ار است، نسبت به سطح زمين آن برابر انرژي پتانسيل گرانشي 5هنگامي كه انرژي جنبشي بمب ) الف    
  سطح زمين قرار دارد؟

  كند؟ بمب با چه سرعتي به زمين برخورد مي) ب    
  

 .شود درجه از حال سكون رها مي 30با زاويه شيب  ،از باالي سطح شيب داري بدون اصطكاك kg1به جرم  يمطابق شكل، جسم -10
Nkبا ثابت  در پايين سطح به فنري جسم

m
 جسم روي سطح . نمايد فشرده مي cm10برخورد كرده و آن را حداكثر به اندازه  800

mg( متر حركت نموده است؟ دار چند سانتي شيب
s

    )نمره  2(  )210

  
 

  


