
 

 

% انرژي و در 11؛ در هنگام باال رفتن 11m/sبه هوا باسرعت  2kgاگر در پرتاب گلوله اي مسي به جرم -1

 % انرژي به گرما تبديل شده باشد و صرف گرم كردن جسم شده باشد، تغييرات دماي21هنگام پايين آمدن 

 ) Ccu= 011J/Kg.Cگلوله را حساب كنيد)

 2m/sبا سرعت اوليه   درجه منحرف كرده و آنرا 01را از حالت را از حالت تعادل،  01cmآونگي به طول -2

درجه نسبت به قائم محاسبه  01سرعت و و ارتفاع گلوله را در زاويه  .باشد 211grرها ميكنيم.اگر جرم گلوله 

 كنيد.

% باشد،جسم تا چه 21بعد از برخورد با فنر به سمت باال بر ميگردد اگر ميزان تلفات انرژي  در شكل زير گلوله-0

 آيد؟ ارتفاعي باال مي

 

برسد،  2m/sها به  ،بعد از رها شدن سرعت وزنه m1=1kg , m2=2kgدرشكل مقابل -0

 فاصله دو جسم به چقدر ميرسد؟

 

و در تابستان  5C-اي محيط را در زمستان در نظر بگيريم و دم C 25اگردماي محيط خانه را -5

05C  11در نظر بگيريم به فرض اينكه ديوارهاي خانه هريك به مساحتm2  01باشدو ضخامت هر ديوار راcm 

 فرض كنيد. نسبت گرماي انتقال يافته در تابستان به زمستان چقدر است؟

0-0kg   21آبC   5را باkg   01آبC  مخلوط كرده، حساب كنيد چه مقدار گرما الزم است تا اين مقدار آب را

 است(؟؟ 111Cبه جوش بياوريم)نقطه جوش آب 

ميرسد،اگر دماي   01Cاندازيم بعد از مدتي دماي تعادل به  مي 01Cآب  0kgساچمه مسي را داخل  nتعداد -0

 ا حساب كنيدباشد، تعداد ساچمه ها ر 11grو جرم هر ساچمه  001Cهر ساچمه 

افزايش  0Aبه  1Aولت افزايش دهيم جريان الكتريكي از آن  11اگر اختالف پتانسيل دو سر يك رسانا را -0

 پيدا ميكند، مقاومت الكتريكي رسانا چند اهم است
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است دريك مدت معين گرماي هدر رفته از اتاق در زمستان دو برابر گرماي  Tدماي اتاقي همواره برابر با  -9

 05اگر دماي بيرون در تابستان  طريق رسانش در تابستان ميباشد  و همان مدت معين شده به اتاق دروارد 

 درجه باشد دماي اتاق را بيابيد -0درجه و در زمستان 

متر پايين بيايد سرعت وزنه ها  1در شكل مقابل جرم دو وزنه باهم برابر است زمانيكه وزنه سمت راست  -11

  انرژي نداريم(چقدر ميشود؟)تلفات 

 

در آستانه لغزش روي ميزي قرار دارد طناب شروع به سر خوردن ميكند و از  mو جرم  Lطنابي به طول  -11

 لبه ميز به سمت پايين حركت ميكند  اگر اصطكاكي وجود نداشته باشد طناب با چه سرعتي از ميز جدا ميشود.

 از ميز پايين آمده باشد. L/2راهنمايي: طناب زماني جدا ميشود كه وسط آن) مركز ثقل( به اندازه 

 

اگر بر سر راه اين گلوله سپر شليك شده  به صورت افقي گرم 111به جرم  211m/sگلوله اي با سرعت  -12

شود ، حساب كنيد حداقل هاي محافظي قرار دهيم كه انرژي گلوله پس از هربار برخورد با اين سپرها نصف 

 برسد.   m/s 01چند سپر نيازمند است كه سرعت گلوله به كمتر از

 جاشده است چند الكترون جابه ثانيه 01 زير حساب كنيد در مدت زمان-جريانبه نمودار با توجه -10

 

 

  .انشاهلل جواب آخر اين سواالت هم هفته ديگر در سايت قرار خواهد گرفت
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