فیزیک – 2فصل( 4کار و انرژی)

نمونه سواالت و تمرینهای تکمیلی

خاکزاد

 1جسمی را از ارتفاع  hرها می کنیم تا سقوط کند .با استفاده از قضیة کار و انرژی تعیین کنید در چه ارتفاعی از سطح زمین
3
سرعت جسم برابر gh
2

است؟ (از مقاومت هوا صرفنظر کنید)

1 
 h
4 

 2نیروی  F  10Nتحت زاویه  73درجه مطابق شکل بر جسم  2کیلوگرمی اثر کرده و
آن را در سطح افقی به اندازه  1متر جابجا میکند .اگر ضریباصطکاک جنبشی با

F
37

سطح برابر  0/5باشد ،تعیین کنید:
الف) کار هریک از نیروهای وارد بر این جسم.
ب) کار نیروی برآیند.

 7باالبری جعبهای به جرم  7 kgرا از روی زمین با شتاب ثابت  2 m2باال میبرد .کار نیروی وزن و کار نیروی باالبر را بعد از 4
s

ثانیه حساب کنید.

 4تگرگی به جرم  50گرم از ابری در ارتفاع  700متری زمین جدا شده و با سرعت  20 mبه زمین میرسد .کمیتهای زیر را
s

حساب کنید.
الف) کار نیروی وزن تگرگ
ب) نیروی مقاومت هوا

1
 5طناب همگن و یکنواختی به طول  11متر و جرم  1کیلوگرم بر روی یک میز طوری قرار دارد که
4

است .حداقل چند ژول کار باید انجام شود تا تمام طول طناب روی میز قرار بگیرد؟

1

از طول طناب آویزان

فیزیک – 2فصل( 4کار و انرژی)

نمونه سواالت و تمرینهای تکمیلی

 1دو جسم  A, Bرا مطابق شکل روی سطح بدون اصطکاک توسط نیروی
 F  10Nمیکشیم.کار نیروی طناب وارد بر جسم  Bپس از  10متر

F

خاکزاد

3Kg

2Kg

A

B

جابجایی چند ژول است؟

 3در شکل مقابل وزنه  400گرمی از باالی سطح شیبدار شروع به حرکت کرده و پس از
طی مسافت  2/4متر سرعت آن به

m
s

 4میرسد .کار نیروی اصطکاک را در این
30

جابجایی حساب کنید.

 8جسمی به جرم  2 kgرا مطابق شکل با سرعت اولیه

m
s

 5مماس بر سطح رو به پایین

پرتاب میکنیم .اگر سرعت جسم پس از  12متر جابجایی روی سطح به

m
s

 8برسد ،کار

نیروی اصطکاک چند ژول است؟

 9در شکل زیر نیروی  Fوزنه  200نیوتونی را با سرعت ثابت

m
s

V0
30

 2روی سطح شیبدار باال

F

میبرد .اگر نیروی اصطکاک در مقابل حرکت جسم  70نیوتون باشد ،کار نیروی  Fدر
مدت  10ثانیه چند ژول است؟

 10در شکل روبرو جسم با سرعت

37

m
s

 2از باالی سطح شیبدار مماس با سطح به طرف

پایین پرتاب میشود .چند ثانیه پس از پرتاب جسم مسافت  3/5متر را روی

1

سطحشیبدار حرکت میکند؟   k  
4


V0

37

1/5s 
2

فیزیک – 2فصل( 4کار و انرژی)

نمونه سواالت و تمرینهای تکمیلی

خاکزاد

 11به جسم ساکنی که روی سطح افقی بدون اصطکاک قرار دارد ٬نیروی افقی  5نیوتون وارد میشود و پس از  4ثانیه انرژی
جنبشی جسم به  100ژول میرسد .جرم جسم چقدر است؟



 12نیروی ثابت  10نیوتون بر جسمی به جرم  2کیلوگرم اثر میکند .در جابجایی جسم از مبدأ تا مکان  r  2i  4 jاین نیرو
F

چند ژول کار روی جسم انجام داده است؟
30

 17جسمی به جرم  1کیلوگرم که بر سطح شیبداری قرار دارد ،فنری را به اندازه 20 cm
فشرده میکند .اگر فنر را رها کنیم ،جسم روی سطح شیبدار 1متر باال میرود .اگر
ضریباصطکاک جسم با سطح  0/25باشد ،ثابت فنر چقدر است؟

 14وزنهای به جرم  mدرون نیمکرهای به شعاع  Rاز نقطه  Aبه نقطه  Bمیلغزد.
کار نیروی وزن در این تغییر مکان چقدر است؟

37

A

30

B

 15جسمی از ارتفاع  15متری سقوط میکند .تغییر انرژی پتانیسل گرانشی و جنبشی جسم در هنگام سقوط به ترتیب برابر90
ژول و  30ژول میباشد .نیروی متوسط مقاومت هوا در برابر حرکت چند نیوتون است؟

 11جسمی به جرم  mرا با سرعت

m
s

 8در راستای قائم به طرف باال پرتاب میکنیم .با نادیده گرفتن اتالف انرژی ٬سرعت

جسم در نیمة راه روبه باال چقدر است؟

7

فیزیک – 2فصل( 4کار و انرژی)

نمونه سواالت و تمرینهای تکمیلی

خاکزاد

 13تعداد  5آجر یکسان که جرم هریک  2 kgو ضخامت آنها  0/01 mاست از طرف رویه بزرگشان روی یک سطح افقی
قرار گرفتهاند .برای آنکه آجرها را روی هم بچینیم چند ژول کار باید انجام دهیم؟

 18دو گلوله به جرمهای 2و 5کیلوگرم با سرعتهای

m
s

 40و

m
s

 70به هم برخورد میکنند .پس از برخورد سرعت گلوله

m

 Aبه  50 sمیرسد .درصورتیکه از اتالف انرژی صرفنظر شود ،سرعت گلوله  Bرا پس از برخورد بهدست آورید.

 19در شکل مقابل وزنه  Aکه در حکم یک آونگ است به وضع افقی برده و رها میکنیم.
اگر گلوله با سرعت

m
s

C
37

 4از وضع  Bعبور کند ،طول آونگ چند متر است؟

B
A

4m 
4/2 Kg

 20در شکل مقابل دستگاه از حال سکون شروع به حرکت میکند وپس از 1
متر جابجایی هر یک از وزنهها ،مجموع انرژی جنبشی دو وزنه  A, Bبرابر
 15 Jمیشود.جرم وزنه  Cچند کیلوگرم است؟

B

C

A 1/8 Kg

 21دستگاه شکل مقابل از حالت ساکن به حرکت در میآید .اگر جرم نخ و قرقره و اصطکاک ناچیز باشد ،پس از چند متر
جابجایی انرژی جنبشی هر وزنه به  4ژول میرسد؟
1kg

1kg
30

4

فیزیک – 2فصل( 4کار و انرژی)

نمونه سواالت و تمرینهای تکمیلی

 22بر سطح افقی بدون اصطکاکی وزنهای با سرعت

m
s

خاکزاد

 10به فنری برخورد میکند .در لحظهای که انرژی پتانسیل کشسانی

سه برابر انرژی جنبشی آن است ،سرعت وزنه چقدر است؟

 27در شکل زیر بر اثر اعمال نیروی  Fبه جسم ،فنر به اندازه  7 cmفشرده شده و ساکن مانده است .هرگاه در یک لحظه
نیروی  Fحذف شود ،جابجایی جسم روی سطح افقی چقدر خواهد بود؟

k  400 Nm

k  0/18

F

2kg

 24گلولهای به جرم  800گرم از نقطه  Aدر امتداد قائم رها میشود و یک متر پایینتر در نقطه  Bبه فنری

A

با ضریب سختی  720 Nبرخورد میکند .بیشترین مقداری که فنر فشرده میشود چندسانتیمتر است؟
m

B

 25دو وزنه  m1 , m2روی سطح افقی بدون اصطکاک قرار دارند و فنر میان آنها  10سانتیمتر فشرده شده استت .هنگتامی کته
آنها را رها میکنیم و فنر طول عادی خود را پیدا میکند ،مجمتوع انترژی جنبشتی دو وزنته  1ژول متیشتود .ثابتت فنتر را
حساب کنید.

m1

m2

 21جسمی به جرم  1 kgرا به نخی به طول  1متر میبندیم و آن را مطابق شکل زیر در یک صفحه قائم روی یک دایره در
جهت عقربههای ساعت میگردانیم .اگر سرعت جسم در نقطه  Aبرابر

m
s

 4باشد و بتوان از مقاومت هوا چشم پوشید،
A

تعیین کنید:الف) کار نیروی کشش نخ در مسیر  Aتا . B
ب) کار نیروی وزن در مسیر  Aتا . B
ج) سرعت جسم در نقطه B

T

(کار تمامی نیروهای مرکزگرا در حرکت دورانی برابر صفر است)
B

5

فیزیک – 2فصل( 4کار و انرژی)

نمونه سواالت و تمرینهای تکمیلی

خاکزاد

 23جسمی به جرم  1 kgمطابق شکل از نقطه  Aرها میشود و پس از پیمودن مسیر ربع دایره  ABبه شعاع  1/5متر روی مسیر
افقی  BCحرکتش را ادامه میدهد و در نقطه  Cمتوقف میشود BC  4m .و ضریب اصطکاک بین جسم و سطح

افقی برابر  0/2است .تعیین کنید:
الف) سرعت جسم در نقطه B

A

ب) کار نیروی اصطکاک در طول ربع دایره AB
C

B

m

 VB  4 
s


 28پمپ یک ماشی آتشنشانی در هر دقیقه 1000 kg ٬آب را با سرعت

m
s

 70از دهانة لوله به خارج میفرستد .توان مفید

پمپ چند کیلووات است؟

7500w
 29یک موتور جسمی به جرم  2 kgرا در راستای افقی میکشد .اگر معادلة حرکت جسم بهصورت  x  t 2  3t  1باشد٬
کار این نیرو در  5ثانیة اوّل حرکت چقدر است؟

144 j 
 70کامیونی به جرم  5تن در یک جاده با شیب  0/02با سرعت ثابت
4
کامیون
100

m
s

 10باال میرود و نیروی اصطکاک مقابل حرکت

وزن آن است .الف) توان کامیون در این حرکت چه اندازه است؟
ب) کامیون با همین توان حداکثر با چه سرعتی میتواند پایین بیاید؟

 71جرم اتاقک یک آسانسور و مسافرانش روی هم  3 * 103 kgاست و آسانسور در مدت  20ثانیه 200 ،متر باال میرود.
آهنگ متوسط کاری که کابل روی اتاقک انجام میدهد چقدر است؟

1

