
 
 ysics.comwww.onlineph         نمونه سواالت فيزيك اول                                                   

 
 

1 
 

  » مسائل و تمرينها «انرژي جنبشي   -فصل اول  

  :ـ تعريف آنيد1

    انرژي دروني) ب    انرژي جنبشي) الف

    انرژي پتانسيل آشساني) ت  انرژي پتانسيل گرانشي) پ

  .ـ منظور از تلف شدن انرژي را شرح دهيد2

  ـ در چه صورت يك انرژي مجددًا  قابل استفاده نيست؟3

  :ن با سرعت اوليه به طرف باال پرتاب مي آنيمـ گلوله اي را از روي زمي4

  انرژي گلوله در لحظه ي پرتاب چه نوعي است؟) الف

  انرژي گلوله در باالترين نقطه ي مسير چيست؟) ب

  در بين اين مسير تبديل انرژي چگونه است؟) پ

  گلوله در لحظه ي بازگشت به زمين چه نوع انرژي دارد؟) ت

  ر چگونه است؟تبديالت انرژي در اين مسي) ث

  ـ  پايستگي انرژي را در مورد گلوله اي آه از زمين به طرف باال پرتاب مي شود و به زمين باز5

  :مي گردد در دو حالت زير بررسي آنيد 

  .از اصطكاك در مسير صرفنظر شود) ب    از اصطكاك صرفنظر شود) الف

ه فن         6 اب مي شود و ب ه پرت ا سرعت اولي د   ـ گلوله اي روي سطح افقي ب در صورت وجود   . ر برخورد مي آن

  .نداشتن نيروي اصطكاك پايستگي انرژي را در اين مورد بكار ببريد

sو سرعت آن   kg 50ـ جرم جسمي 7
m20  انرژي جنبشي آن را حساب آنيد. است.  

hـ اتومبيلي با جرم يك تن و با سرعت 8
km72  ي جنبشي جسم چند مگا ژول است؟انرژ. حرآت مي آند  

ي  9 ي الكترون رژي جنبش J16108ـ ان د    ×− اب آني رون را حس رعت الكت د، س ي باش رون .را م رم الكت ج

kg28109   .مي باشـد ×−

sگرم با سرعت  40ـ گلوله اي به جرم 10
m25  از نقطه يA ر در موقع رسيدن اگ. شروع به حرآت مي آند

  .انرژي به اصطكاك سطح و گلوله تبديل شده باشد B ،%30  به نقطه ي 

  چند ژول انرژي جنبشي گلوله به صورت ) الف

  انرژي دروني به محيط داده مي شود؟

     B 
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  چقدر است؟  Bسرعت گلوله در نقطه ي ) ب

  

ل در    . ي آندمطابق شكل از حال سكون شروع به حرآت م kg 1000ـ اتومبيلي به جرم 11 اگر سرعت اتومبي

B hنقطه ي 
km36 باشد:  

  Bتا  Aتغيير انرژي جنبشي اتومبيل ازنقطه ي ) الف

  چقدر است؟

  

  

  

 Bتا  Aباشد ، از نقطه ي  40%اگر آارآيي اتومبيل ) ب

litچند ليتر بنزين مصرف شده است؟ انرژي شيميايي بنزين  
mj34  است.  

  

  

  متر بر ثانيه در حال حرآت است، ناگهان ترمز  24تن با سرعت  2/2ـ يك اتومبيل به جرم 12

  تعيين آنيد چند ژول گرما در اثر ترمز ايجاد مي شود؟. مي آند بطوريكه  پس از مسافتي مي ايستد

  گرما چند آالري است؟

71043ـ اگر يك ليتر بنزين بسوزد 13   فرض آنيد آه در يك اتومبيل. ايجاد مي شود ژول انرژي /×

رم  ه ج ط  1700ب وگرم فق ود   20%آيل ي ش ديل م رژي جنبشي تب ه ان رژي ب ن ان ر  . اي رژي در اث يچ ان ر ه اگ

  اصطكاك با سطح جاده تلف نشود ، سرعت اتومبيل چقدر خواهد شد؟

زين بسوزد      14 ر بن J71043ـ اگر يك ليت اد مي شو     /× رژي ايج د فقط    . دان ه      50%فرض آني رژي ب ن ان اي

ه         . انرژي جنبشي تبديل گردد ل ب زين سرعت اتومبي ر بن ا يك ليت  50اگر هيچ انرژي بر اثر اصطكاك نشود و ب

  متر بر ثانيه برسد ، جرم اتومبيل را بيابيد؟

ه روي يك سطح افقي داراي اصطكاك پ      20گرم را با سرعت  20ـ گلوله اي به جرم 15 اب مي   متر بر ثاني رت

  .از انرژي جنبشي جسم تلف مي شود 36%پس از طي مسافتي . آنيم

  سرعت اين گلوله پس از طي اين مسير چند متر بر ثانيه مي شود؟) الف

 A  B     
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  افزايش انرژي دروني گلوله و سطح چند ژول است؟) ب

ه جرم    16 اع   kg  6ـ جسمي ب رار دارد      120در ارتف ين ق ري از سطح زم رژي پتانسيل گرا  . مت نشي آن را  ان

  بدست آوريد؟

انرژي پتانسيل  . متري باالي سر نگه مي دارد  3/2را در ارتفاع  kg 130ـ وزنه برداري وزنه اي به جرم 17

  گرانشي وزنه چقدر است؟

ودن    kg 20ـ آودآي با جرم 18 از باالي يك سرسره  از حال سكون به طرف پايين حرآت مي آند با فرض نب

  :اصطكاك مطلوبست 

  سرعت آودك در انتهاي مسير؟) الف

اي      kg 25اگر آودك ديگري با جرم ) ب د سرعت او در انته از باالي همان سرسره به طرف پايين حرآت آن

  مسير چقدر است؟

  .نتايج قسمتهاي الف و ب را با هم مقايسه آنيد) پ

  .متر بر ثانيه به طرف باال پرتاب مي آنيم 4را با سرعت  kg2ـ جسمي به جرم 19

  با فرض چشم پوشي از مقاومت هوا جسم تا چه ارتفاعي باال  مي رود؟) الف

  سرعت جسم در وسط مسير چقدر است؟) ب

  انرژي توپ صرف غلبه بر مقاومت هوا شود جسم تا چه ارتفاعي باال مي رود؟ 20 %اگر ) پ

اگر از  . رتاب مي آنيممتر بر ثانيه  در راستاي قائم به طرف باال پ 10را با سرعت   kg 5 ـ جسمي به جرم20

  اتالف انرژي صرفنظر آنيم تا چه ارتفاعي باال مي رود؟

د ، پس از  21 قوط مي آن ين س االي سطح زم قوط    30ـ جسمي در ب ر س يل گرانشي   25%مت رژي پتانس ان

  )از اتالف انرژي صرفنظر شود(ارتفاع اوليه چقدر بوده است؟ . آاهش مي يابد 

sعت با سر  kg 2ـ جسمس به جرم 22
m20        اب مي شود اال پرت ه طرف ب رژي جنبشي در وسط مسير     . ب ان

  .چقدر است؟از اتالف انرژي صرفنظر آنيد

ر اصطكاك تلف      20%اگر . متري رها مي شود  100از ارتفاع   kg 2ـ جسمي به جرم 23 انرژي جسم در اث

  شود سرعت جسم هنگام برخورد با زمين چقدر است؟

يم   100را از ارتفاع  kg 2ي به جرم ـ جسم24 رژي   20 %اگر  . متري زمين بدون سرعت اوليه رها مي آن ان

  جسم در اثر اصطكاك تلف شود سرعت جسم هنگام برخورد با زمين چقدر است؟
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  )Bنقطه ي (در پايين تپه . از حال سكون رها مي شود   باالي تپه اي Aاز نقطه ي  kg2ـ گلوله اي به جرم 25

sت آنسرع 
m12 ه   20  %اگر . مي شود رژي گلول در          ان ه چق اع گلول ر اصطكاك تلف شده باشد ، ارتف در اث

  است؟

sـ توپي را با سرعت  26
m20          يم اب مي آن اال پرت ه طرف ب ائم ب ه     . در راستاي ق وپ را هنگامي آ اع ت ارتف

sسرعت آن به 
m5 ست ، بر حسب متر محاسبه آنيدا.  

ه سنگ       8گرم از ارتفاع  400ـ گلوله اي به جرم 27 ه تخت متري تخته سنگي رها مي شود و پس از برخورد ب

د ژول   . متري آن بر مي گردد  5/6در همان راتا تا ارتفاع  انرژي تلف شده گلوله در برخورد با تخته سنگ چن

  است؟

اب مي    گلول BوAـ دو تفنگ اسباب بازي 28 اال پرت ه هاي خود را در راستاي قائم با سرعت يكسان به طرف ب

يم  ه ي  . آن رم گلول ر ج ه ي  Bاگ ر گلول ه ي  Aدو براب د و گلول اع  Aباش ه ارتف ه ي  Hب د گلول ه  Bبرس ا چ ت

  ارتفاعي خواهد رسيد؟

  چند برابر Cرها مي شود سرعت وزنه در نقطه  Aـ بر سطح بدون اصطكاك وزنه اي از نقطه ي  29

  است؟ Bنقطه 

وا      j2سقوط مي آند و در هر متري  hاز ارتفاع  kg2ـ جسمي به جرم 30 ه علت مقاومت ه انرژي خود را ب

از دست مي دهد چنانچه سرعت آن در برخورد با زمين 
s
m6  باشد ارتفاعh چندمتر بوده است؟  

ه جرم    31 وپي ب اع    100ـ ت رم از ارتف ين در برگشت            10گ ه زم وپ پس از برخورد ب ا مي شود ،ت ري ره مت

  )ژول از انرژي خود را از دست بدهد؟ 2اگر در اثر مقاومت هوا (حداآثر تا چه ارتفاعي باال خواهد رفت؟

  ه هنگاميكه متر از وضع تعادل منحرف شده رها مي آنيم اگر سرعت وزن 2/1ـ آونگي به طول 32

از راستاي قائم مي گذرد برابر 
s
m3 باشد چند ژول در طي مسير تلف شده است؟  

  روي سطح زمين افتاده است وقتي ميله را بصورتkg20متر و جرم  3ـ ميله اي نازك به طول 33

  از چه مقداري به چه مقداري مي رسد؟قائم روي سطح زمين قرار مي دهيم انرژي پتانسيل گرانشي 

cmcmcmبه ابعاد  kg4ـ آجري به جرم 34 51020 اه    ,, راردارد هرگ ين ق روي بزرگترين مساحتش در سطح زم

  اين آجر روي آوچكترين مساحتش در سطح زمين قرار دهيم افزايش انرژي پتانسيل گرانشي آجر چقدر است؟
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  در نيم آره از حال سكون رها مي شود اگر اصطكاك ناچيز باشد  Aابق شكل از نقطه ـ جسمي مط35

  چندمتر بر ثانيه است؟ Bسرعت آن هنگام عبور از نقطه 

  : رها مي شود متر مطابق شكل مقابل 2ـ جسمي از باالي مسير ربع دايره به شعاع 36

  ي مسير چقدر است؟اگر از اصطكاك صرفنظر آنيم سرعت در پايين ترين نقطه ) الف

اگر ) ب
4
  در پايين ترين نقطه ي مسير چقدر است؟ انرژي در طول مسير بر اثر اصطكاك تلف شود سرعت 1

زد        Aروي يك مسير بدون اصطكاك از نقطه ي   mـ جسمي به جرم 37 ايين مي لغ ا مي شود و پ سرعت  .ره

  .بدست آوريد  Bآن را در نقطه ي 

  

ه روي سطح    4شكل مقابل گلوله اي با سرعت ـ در 38 ر ثاني ري         متر ب ه فن دون اصطكاك در حرآت است ب ب

رژي جنبشي    Bاگر در نقطه ي   . آن را متراآم مي سازد   Cتا نقطه ي   حداآثر. برخورد مي آند و پتانسيل   ان

  چقدر است؟  Bآشساني برابر باشد سرعت گلوله در نقطه ي 

  

د، اگر از اصطكاك چشم            kg 2ـ گلوله اي به جرم 39 ه آن برخورد مي آن ر نزديك شده و ب مطابق شكل به فن

ه   . است  j 36پتانسيل آشساني آه در فنر ذخيره مي شود   پوشي آنيم حداآثر انرژي در برخورد   سرعت گلول

  با فنر چقدر است؟

ا سرعت   ) 1(گرم در نقطه ي  200ـ گلوله اي به جرم 40 sب
m5  ر ب د و در نقطه ي      ه فن ) 2(برخورد مي آن

sسرعت گلوله به 
m4 2(اگر از اصطكاك چشم پوشي آنيم انرژي پتانسيل آشساني فنر درنقطه ي  .مي رسد (

  بيشترين مقدار را دارد؟ چقدر است؟ آيا در اين حالت انرژي پتانسيل آشساني 

به فنر برخورد مي    Cاز باالي تپه اي رها مي شود و در نقطه ي  kg 5/0ـ در شكل زير گلوله اي به جرم 41

ه ي            Eدر نقطه ي . آند  ا صرفنظر آردن از اصطكاك در هم اد مي شود ، ب ر ايج بيشترين فشردگي براي فن

  :مسير مطلوبست

ه در نقطه هاي    ) ب   Bمقدار انرژي گلوله در نقطه ي ) الف ه فن    ) پ  Cو Eسرعت گلول رژي آ ر بيشترين ان

  )  CEدر وسط ( Dو    Bمقايسه ي سرعت گلوله در نقطه ي) مي تواند در خود ذخيره آند؟ت



 
 ysics.comwww.onlineph         نمونه سواالت فيزيك اول                                                   

 
 

6 
 

ه     . است  cm30ـ طول يك فنر در حالت عادي 42 ا طول آن ب يم ت رژي    cm35نيرويي به آن وارد آن برسد، ان

ابت فنر ث( پتانسيل آشساني ذخيره شده در فنر چقدر است؟
m
N1000 است(  

  انرژي j 45گرم مطابق شكل فنري را فشرده و   100ـ گلوله اي به جرم 43

  در آن ذخيره مي آند وقتي فنر به حالت عادي مي رسد سرعت آن چقدر است؟

ا ثابت     16ـ جسم آوچكي به جرم 44 ري ب رم فن گ
m
N40  راcm5     رده است ر ،    . فشرده آ پس از آزاد شدن فن

  چقدر است؟) فشرده است cm3فنر( بازگشت  cm2سرعت جسم پس از 

  

  انرژي در آن ذخيره شده است   j  4را به فنري مي فشاريم به طوري آه  kg 2ـ وزنه اي به جرم 45

ه   وقتي طول فنر به حال عادي مي  ه است      6رسد سرعت وزن ر ثاني ر ب رژي     . مت ه ان رژي آن ب د ژول از ان چن

  دروني تبديل شده است؟

     

د و آن را        رها مي شود و پس از طي مسيري  Aـ مطابق شكل وزنه اي از نقطه ي 46 ر برخورد مي آن ه فن ب

  .ر را بدست آوريدصرفنظر شود حداآثر انرژي پتانسيل آشساني فن  چنانچه از اصطكاك. فشرده مي سازد 

  

sبا سرعت  kg 2ـ گلوله اي به جرم 47
m10  اب       4به طول  از باالي سطح شيبداري ايين پرت ه طرف پ ر ب مت

  انرژي 10 %اگر در اثر اصطكاك  . مي شود و در پايين سطح شيبدار فنري  مطابق شكل قرار گرفته است 

  ي ذخيره شود در فنر چند ژول مي باشد؟تلف شود حداآثر انرژي پتانسيل آشسان 

  

ه جرم 48 رار دارد Aدر نقطه ي  kg 1ـ جسمي ب ر فشرده ق ك فن رژي پتانسيل .روي ي ن حالت ان اگر در اي

  ژول باشد به محض رها آردن جسم سرعت آن جسم در وسط مسير حرآت  40آشساني ذخيره شده در فنر 

  )چقدر است ؟ از اتالف انرژي صرفنظر آنيد

ه جرم   ـ 49 وگرم  5/0مطابق شكل فنري به طور آزاد آويزان است وزنه اي ب ه آن وصل   ) 1(در نقطه ي   آيل ب

د و در نقطه ي    تد  ) 2(نموده ايم و رها مي آنيم وزنه پايين مي آي اط     . مي ايس اع نق )  2(و ) 1(اگر اختالف ارتف

  اتالف انرژي قابل (چقدر است؟  )2(سانتيمترباشد،انرژي پتانسيل ذخيره شده در فنر در نقطه ي  3برابر 

  )صرفنظر است
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