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 .ها از ساده به دشوار است  در هر فصل چيدمان سؤال

 
  
 

مقاومـت هـوا   از (  .كند پيدا مي. . . آن  گرانشي و انرژي پتانسيل. . . كنيم، در هنگام پايين آمدن، انرژي جنبشي آن  رها اگر جسمي را از ارتفاعي - 343
  )88- آبان  8آزمون( )11و10ي ها صفحه(  .)صرف نظر شود

  هشكاهش ـ كا) 4  افزايش ـ كاهش) 3  كاهش ـ افزايش) 2  افزايش ـ افزايش) 1
 )90- آزمون ( )20ي صفحه(  .كند تبديل مي. . . و سلول خورشيدي، انرژي خورشيدي را به انرژي . . . خورشيدي، انرژي خورشيدي را به انرژي  ي صفحه - 344

  گرمايي ـ گرمايي) 4  الكتريكي ـ گرمايي) 3  گرمايي ـ الكتريكي) 2  الكتريكي ـ الكتريكي) 1
  )90- آزمون ( )18ي صفحه(  ؟باشد نمياي صحيح  سيلي و هستههاي ف در خصوص  شباهت سوخت گزينه كدام - 345

  .هر دو جزء منابع انرژي تجديدناپذير هستند) 1
  .كنند مي 2Coو  2Soهر دو در اثر سوختن توليد گازهاي ) 2
  .كنند توانند مشكالت زيست محيطي ايجاد  هر دو مي) 3
  .ها استفاده نمود توان يك بار از آن ها داراي منابع محدودي هستند و تنها مي ختهر دو اين سو) 4

  )90- آزمون ( )23و  18يها  صفحه(  .شود استفاده مي. . . و . . . هاي  كار انداختن توربين اي و انرژي هيدرو الكتريك به ترتيب براي به هسته انرژياز  - 346
  آبي ـ آبي) 4  اربخار ـ بخ) 3  آبي ـ بخار) 2  بخار ـ آبي) 1

  )88- مهر  24آزمون( )6ي صفحه(  هاي زير توصيف درستي از توان مصرفي است؟ يك از گزينه كدام - 347
  .كند دهد كه انرژي دروني چه مقدار تغيير مي نشان مي) 2  . شود دهد كه در يك زمان معين چه مقدار انرژي مصرف مي نشان مي) 1
  .هر سه گزينه درست هستند) 4  .شود دهد كه چه مقدار انرژي مصرف مي نشان مي) 3

يك از  در حين فشرده شدن فنر توسط جسم، كدام. كند شروع به فشردن فنر مي Cي شود و در نقطه رها مي Aي زير، جسمي از نقطه لمطابق شك - 348
  )90- آزمون ( )17و  13  يها  صفحه(  .)كنيد نظر ها صرف ي اصطكاك از كليه( گيرد؟ تبديالت انرژي صورت مي

  هاي جنبشي و پتانسيل گرانشي به انرژي پتانسيل كشساني انرژي) 1
  انرژي پتانسيل كشساني به انرژي جنبشي) 2
  انرژي پتانسيل گرانشي به انرژي پتانسيل كشساني) 3
  انرژي جنبشي به انرژي پتانسيل كشساني) 4

  )87- آبان  24آزمون( )28ي صفحه(  .شود تبديل مي. . . به انرژي . . . ي در پر كردن باتري ماشين، انرژ - 349
  الكتريكي ،شيميايي) 4  شيميايي ،الكتريكي) 3  الكتريكي ،گرمايي) 2  گرمايي ،الكتريكي) 1

  )90- آزمون ( )18ي صفحه(  ؟باشد نمي اي هاي هسته هاي سوخت از ويژگي گزينه كدام - 350
  .باشند دهند، نامحدود مي اي را تشكيل مي ت راكتورهاي هستهپذير كه سوخ  مقدار عناصر شكافت) 1
  .اي، فرايندي مشكل و پر هزينه است پذير براي فرايند شكافت در راكتورهاي هسته سازي عناصر شكافت آماده) 2
  .بار است ها زيان پذير، پرتوزا هستند و كاركردن با آن هاي شكافت ي اتم هسته) 3
  .توان به توريم اشاره كرد يپذير م از عناصر شكافت) 4

ي  تبـديل و در كـوره  . . . هـاي خورشـيدي، انـرژي خورشـيدي بـه انـرژي        و در سـلول . . . هاي خورشيدي، انرژي خورشيدي بـه انـرژي    صفحه رد - 351
  )90- آزمون ( ) 21تا  19 يخا صفحه(  .شود استفاده مي. . . از  خورشيدي

  ي محدب آينه –الكتريكي  –گرمايي ) 4  ي مقعر  آينه –الكتريكي  –گرمايي ) 3 ي محدب آينه –گرمايي  –يكي الكتر) 2  ي مقعر آينه –گرمايي  –الكتريكي ) 1

و سرعت آن  A  ،kg2جسم  جرم - 352
s
m/ و سرعت آن B  ،kg3/0جرم جسم . باشد مي 30

s
m/ تـر   انرژي جنبشـي كـدام جسـم بـيش    . باشد مي 50

  )90- آزمون ( ) 8ي صفحه(  است؟ 
1 (A  2 (B  3 (بستگي به ارتفاع دو جسم ) 4.              برابراستA  وB  از سطح زمين دارد.  

روي سطح زمـين،   Bي  ي سرعت گلوله در نقطه اگر از اتالف انرژي صرف نظر كنيم، اندازه. شود رها مي Aي  اي از نقطه شكل زير، گلوله مطابق - 353

(چند متر بر ثانيه است؟ 
s
mg( 210  )88- آبان  8آزمون( )15تا  10هاي  صفحه(  

1 (20  2 (10  
3 (2  4 (1  
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 باشد؟ سرعت آن چند كيلومتر بر دقيقه ميي  اندازه ،گرم باشد 200اگر جرم اين جسم . باشد كيلو ژول مي 100انرژي جنبشي يك جسم برابر  - 354
  )88- مهر  24آزمون( )8ي حهصف(  

1 (1000  2 (600  3 (60  4 (100  
 انـرژي ي برخورد به زمين، سرعت و  در لحظه. شوند آهني و چوبي كه شعاع يكساني دارند، در شرايط خأل از ارتفاع يكسان رها ميتوپر  ي گلولهدو  - 355

  )90- آزمون ( )14تا  8ي صفحه(  .است. . . و . . . ي آهني نسبت به چوبي به ترتيب  جنبشي گلوله
  تر مساوي ـ بيش) 4  مساوي ـ مساوي) 3  تر ـ مساوي بيش) 2  تر تر ـ بيش بيش) 1

برابر جرم اتومبيل سواري  4اگر جرم كاميون . با هم برابر استكنند،  كه در يك جهت حركت ميانرژي جنبشي يك كاميون و يك اتومبيل سواري  - 356
  )88- مهر  24آزمون( )8ي صفحه(  واري است؟باشد، سرعت كاميون چند برابر سرعت اتومبيل س

1(2
1  2 (2  3(4

1  4 (4  

 )90- آزمون ( ) 8ي صفحه(  شود؟ درصد از جرم جسمي كاسته شود و سرعت آن دو برابر شود، انرژي جنبشي جسم چند برابر مي 20اگر  - 357

1 (4  2 (5
4  3 (25

2  4 (5
16  

را با سرعت  اي گلوله - 358
s
m10 جنبشـي   انـرژي متر باال رود، چند درصـد   4اگر گلوله حداكثر تا ارتفاع . كنيم در راستاي قائم به طرف باال پرتاب مي

(ه است؟ي گلوله در طول حركت به انرژي دروني گلوله و هوا تبديل شد اوليه
s
mg( 210  )90- آزمون ( )15ي صفحه(  

  .جرم گلوله بايد مشخص باشد) 4  15) 3  20) 2  25) 1

ي بريم و با سرعت اوليه متر از سطح زمين باال مي 6را  kg60به جرم  جسمي - 359
s
m5 كنيم، انرژي مكـانيكي جسـم بالفاصـله     به سمت باال پرتاب مي

(اب چند ژول است؟ بعد از پرت
s
mg( 210  )90- آزمون ( )14تا  8ي صفحه(  

1 (3600  2 (5100  3 (750  4 (4350  
  
  

  )90- آزمون ( )38تا  34يخا  صفحه(  دماي جوش آب را اندازه گرفت؟ توان مي زير،هاي  از دماسنج يك كدامبا  - 360
   اي و الكلي هر سه نوع پزشكي، جيوهبا ) 4  دماسنج الكلي) 3  اي دماسنج جيوه) 2  دماسنج پزشكي) 1

 )90- آزمون ( )36ي صفحه(  .ي جوش آب است از نقطه. . . ي جوش الكل  چون نقطه. اندازه گرفت. . . الكلي دماي جوش آب را  دماسنجبا  - 361
 تر توان ـ پايين نمي) 4  توان ـ باالتر نمي) 3  تر توان ـ پايين مي) 2  توان ـ باالتر مي) 1

   با هم برابراست؟الزاماً ها  اند، كدام كميت مربوط به آن م در تماس با هم به تعادل گرمايي رسيدهكه دو جس هنگامي - 362
  )88 - بهمن 9آزمون( )39ي صفحه(

  انرژي دروني و دما) 4  گرماي ويژه) 3  انرژي دروني) 2  دما) 1
  )88- آبان  22آزمون( )36و30ي ها صفحه(  هاي زير درست است؟ يك از گزينه كدام - 363

  .ناميم گيري و تعيين دما را گرماسنجي مي ي اندازه راه و شيوه) 2  .كند ژي معياري است كه ميزان گرمي و سردي اجسام را مشخص ميانر) 1
  .برد ي انجماد آن را باال مي افزودن نمك به آب، نقطه) 4  .گيري گرما نيست ي اندازه دماسنج وسيله) 3

  )90- آزمون ( )37ي صفحه(  هاي زير صحيح است؟ از گزينه يك كدام - 364
  .گيري كرد توان دماي جوش آب را اندازه با دماسنج الكلي مي) 1
  .دهد ي جوش آن را كاهش مي وجود ناخالصي در آب نقطه) 2

  .گيري كرد را اندازه C40تر از  توان دماهاي كم اي مي با دماسنج جيوه) 3
  .دهد يي جوش آب را افزايش م افزايش فشار نقطه) 4

ي گرماي ويژه اگرم از فلزي ب 200كيلوژول گرما الزم است تا دماي  چند - 365
Ckg

J
500  ؟هيمي سلسيوس افزايش د درجه 40را 

  )88- آذر  6آزمون( )49و  46ي ها صفحه(  
1 (5/0  2 (50   3 (4  4 (4000   
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343.   
بـه جسـم وارد نشـود، انـرژي ) اصـطكاك و مقاومـت هـوا(ي انـرژي  نيروهاي محرك خارجي و يـا نيروهـاي تلـف كننـده  اگر در طول مسير حركت،  

در اين حالت تغيير انرژي جنبشي جسم با منفي تغيير انرژي پتانسـيل جسـم برابـر . ماند جسم پايسته مي) مجموع انرژي جنبشي و پتانسيل(مكانيكي 
  .يابد باشد، يعني هر اندازه انرژي جنبشي افزايش يابد، انرژي پتانسيل به همان اندازه كاهش مي مي

  .دقّت كنيد كه در سقوط اجسام تغييرات انرژي جنبشي منفي تغييرات انرژي پتانسيل گرانشي است 
 %)44(گويي  درصد پاسخ. صحيح است» 3«ي  گزينه 

كند و چون ارتفاع آن كاهش  افزايش پيدا مينيز يابد، بنابراين انرژي جنبشي آن  قوط افزايش ميسهنگام سرعت جسم در  ي  اندازه چون
  .يابد آن نيز كاهش مي گرانشي يابد، بنابراين انرژي پتانسيل مي

اند انتخاب كردهي اشتباه را ها  گزينه آموزان همين  دانش) %17و % 12(به ترتيب . دار هستند ي دام  ها گزينه» 2و  1«ي   ها گزينه.  
از محل پرتاب است در حالي كه در انرژي پتانسيل گرانشي، ارتفاع از سطح زمين را بايد در  hاند كه ارتفاع اي از داوطلبان تصور كردهعده

  »1ي  گزينه« .نظر گرفت كه در حال كاهش است
  »2ي گزينه«. يابد عت آن كاهش ميسرياندازه،اند كه با پايين آمدن گلوله اي از داوطلبان تصور كردهعده

 
344.   

هاي خورشيدي نور خورشيد را مستقيماً به الكتريسـيته تبـديل  كنند و سلول هاي خورشيدي نور خورشيد را به انرژي گرمايي تبديل مي صفحه   
  .كنند مي

  .هاي خورشيدي را با هم اشتباه نگيريد سلولو هاي خورشيدي  دقت كنيد تاصفحه 
  %)35(گويي  درصد پاسخ. صحيح است» 2«ي  هگزين 

  .كنند هاي خورشيدي، انرژي خورشيدي را به انرژي الكتريكي تبديل مي هاي خورشيدي انرژي خورشيدي را به انرژي گرمايي و سلول صفحه
اند ي اشتباه را انتخاب كرده گزينه آموزان همين  دانش%) 19. (دار است ي دام  گزينه» 3«ي   گزينه.  

را » 3«ي   انـد و گزينـه   هاي خورشيدي دچار اشتباه شـده هاي خورشيدي و سلولآموزان به دليل شباهت صفحه اي از دانشعده
  .اند انتخاب كرده

  
345.   

22هاي فسيلي آلوده كردن محيط زيست، ناشي از توليد گازهاي مضـر ماننـد  ترين مشكل سوخت مهم    Co,So هـاي  كـه نيروگاه الياسـت در ح
  .توليد نمي كنند 2Soو  2Coهايي چون  اي، آالينده هسته

  .توانند مشكالت زيست محيطي ايجاد كنند اي مي هاي هسته هاي فسيلي و هم سوخت هم سوخت 
 %)34(گويي  درصد پاسخ. صحيح است» 2«ي  گزينه 

  . كنند نميتوليد  Co2و  So2اثر سوختن گازهاي اي در  هاي هسته سوخت
اند ي اشتباه را انتخاب كرده گزينه آموزان همين  دانش%) 19. (دار است ي دام  گزينه» 3«ي   گزينه.  

  .اند رسانند دقت نكرده ميط زيست آسيب ياي نيز به مح هاي هسته كه سوخت اي از داوطلبان به اين عده

  
346.   

) بـرق آبـي(انـرژي هيـدروليك . شـود اي براي توليد گرما و به راه انداختن توربين بخار اسـتفاده مي اي، از شكافت هسته هاي هسته در نيروگاه  
  .براي به كار انداختن توربين آبي متصل به يك مولد برق به كار برده مي شود

  .قت بخوانيدصورت سوال را به د 
  %)28(گويي  درصد پاسخ. صحيح است» 1«ي  گزينه 

اندازي توربين آبي متصل به يك مولـد   هاي بخار و از انرژي هيدروالكتريك براي راه اندازي توربين اي براي راه هستهاز انرژي 
  .كنند برق استفاده مي

اند ي اشتباه را انتخاب كرده نهگزي آموزان همين  دانش%) 15. (دار است ي دام  گزينه» 2«ي   گزينه.  

  .اند را انتخاب كرده» 2«اند و به اشتباه گزينه ي  ها دقت نكرده اي از داوطلبان به ترتيب گزينه عده

  فيزيك
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:پاسخ صحيح:-هشدار آموزشي:    - ي آموزشي نكته

347.   
  .شود و آهنگ مصرف انرژي را توان مصرفي گويند منظور از آهنگ مصرف انرژي اين است كه در يك زمان معين چه مقدار انرژي مصرف مي  

  .ي آن است هاي تشكيل دهنده هاي ذره ژي دروني يك جسم، مجموع انرژيانر 
 %)27(گويي  درصد پاسخ. صحيح است» 1«ي  گزينه 

آهنگ مصرف انـرژي را تـوان مصـرفي    . شود منظور از آهنگ مصرف انرژي اين است كه در يك زمان معين چه مقدار انرژي مصرف مي
  .ناميم مي

اند ي اشتباه را انتخاب كرده گزينه آموزان همين  دانش) %34. (است دار ي دام  گزينه» 4«ي   گزينه.  

اند و مقدار انرژي مصرف شده و تغيير  اي از داوطلبان به مفهوم فيزيكي مقدار مصرف انرژي در يك زمان معين توجه نكردهعده
  »4ي  گزينه«. اند در انرژي دروني را به اشتباه توان مصرفي در نظر گرفته

  
348.   

  .نامند انرژي پتانسيل ذخيره شده در فنر كشيده شده يا فشرده شده را انرژي پتانسيل كشساني مي  

  .دقت كنيد كه اگر ارتفاع يك جسم تغيير نكند انرژي پتانسيل گرانشي آن هم تغيير نخواهد كرد 
  %)24(گويي  درصد پاسخ. صحيح است» 4«ي  گزينه 

انرژي پتانسيل گرانشي صفر است و انرژي جنبشي جسـم در فنـر   تغيير ارتفاع، تغيير نكردن دليل  به در حين فشرده شدن فنر توسط جسم
 .شود صورت انرژي پتانسيل كشساني ذخيره مي به

اند ي اشتباه را انتخاب كرده گزينه آموزان همين  دانش%) 19. (دار است ي دام  گزينه» 1«ي   گزينه.  

كند  ته كه در حين فشرده شدن فنر ارتفاع جسم  و در نتيجه انرژي پتانسيل گرانشي آن تغيير نمياي از داوطلبان به اين نكعده
  .اند را انتخاب كرده» 1«ي  اند و به اشتباه گزينه توجه نكرده

  
349.   

  .شود انرژي الكتريكي به انرژي  شيميايي تبديل مي) شارژكردن(در پركردن باتري ماشين   

دشـارژ (عكس تبديل انـرژي در هنگـام اسـتفاده از بـاتري ماشـين ) شارژ كردن(ي ماشين ترتبديل انرژي در هنگام پر كردن بادقت كنيد كه   
  .است) شدن
 %)24(گويي  درصد پاسخ. صحيح است» 3«ي  گزينه 

انرژي الكتريكي به انرژي شيميايي ولي هنگام پر كردن باتري،  .شود هنگام استفاده از باتري، انرژي شيميايي به انرژي الكتريكي تبديل مي
  .شود تبديل مي

اند ي اشتباه را انتخاب كرده گزينه آموزان همين  دانش) %35. (دار است ي دام  گزينه» 4«ي   گزينه.  

 اند و به اشتباه استفاده از باتري ماشين را دربوده است دقت نكردهماشيناي داوطلبان به صورت سوال كه پركردن باتريعده
  .اند نظر گرفته

  
350.  
  

هاي فسـيلي و  سـوخت. شـوند هـا محـدود اسـت و پـس از مـدتي تمـام مي هاي تجديد ناپذير تنها يك بار قابليت مصرف دارند و منابع آن انرژي   
  .اي از جمله اين منابع محسوب مي شوند هاي هسته سوخت

  .نامند اي مي توريم را شكافت هسته هاي سنگين مانند اورانيم و ي برخي اتم شكسته شدن هسته 
 %) 23(گويي  درصد پاسخ» 1«ي  نهيگز 

  .دهند، محدود و تمام شدني است اي را تشكيل مي پذير كه سوخت راكتورهاي هسته مقدار عناصر شكافت
اند ي اشتباه را انتخاب كرده گزينه آموزان همين  دانش%) 20. (دار است ي دام  گزينه» 4«ي   گزينه.  

اي از  هسـته   اند كـه در شـكافت   اي از داوطلبان تصور كردهاي اورانيم است عدههستهتترين اتم در شكاف جايي كه معروفآناز
  .اند را انتخاب گرده» 4«ي  شود و گزينه م استفاده نمييتور
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 .ها از ساده به دشوار است  در هر فصل چيدمان سؤال

351.   
  .كنند مستقيماً به الكتريسيته تبديل ميهاي خورشيدي نور خورشيد را  هاي خورشيدي نور خورشيد را به انرژي گرمايي و سلول صفحه   

  .هاي خورشيدي را با هم اشتباه نگيريد هاي خورشيدي و سلول دقت كنيد تا صفحه 
  %)19(گويي  درصد پاسخ. صحيح است» 3«ي  گزينه 

نـد و در  كن هاي خورشيدي انرژي خورشيدي را به ترتيـب بـه انـرژي گرمـايي و الكتريكـي تبـديل مـي        هاي خورشيدي و سلول صفحه
  . شود ي مقعر بزرگ استفاده مي هاي خورشيدي براي توليد دماهاي بسيار باال از آينه كوره

اند ي اشتباه را انتخاب كرده گزينه آموزان همين  دانش%) 12. (دار است ي دام  گزينه» 1«ي   گزينه.  

را انتخاب » 1«ي اند و گزينه دچار اشتباه شدههاي خورشيديهاي خورشيدي و سلولصفحهاي از داوطلبان به دليل شباهتعده
 .كرده اند

  
352.   

2ي  اش از رابطه حركت كند انرژي جنبشي Vبا سرعت  mاگر جسمي به جرم   
2
1 mVK  آيد به دست مي.  

  .ي انرژي جنبشي دقت كنيد در رابطه V,mهاي  به تاثير هر كدام از مولفه 
  %)17(گويي  درصد پاسخ. استصحيح » 1«ي  گزينه 

2
2
1 mVK   

J/)/(K
s
m/V,kgm: AAA 0903022

1302 2  براي جسمA 

J/)/(/K
s
m/V,kg/m: BBB 0375050302

15030 2  براي جسمB  

)KK(.است Bتر از انرژي جنبشي جسم  بيش Aبنابراين انرژي جنبشي جسم  BA   
اند ي اشتباه را انتخاب كرده گزينه آموزان همين  شدان%) 11و 17. (دار است ي دامها   گزينه» 4و2«ي   گزينه.  
تري نيـز دارد و بـه اشـتباه     تري دارد انرژي جنبشي بيشاند كه هر جسمي كه سرعت بيشآموزان تصور كرده از دانشايعده

  .اند را انتخاب كرده» 2«ي  گزينه
mghKي انرژي جنبشي ران به اشتباه رابطهاي از داوطلباعده اند را انتخاب كرده» 4«ي  اند و گزينهفرض كرده.  

  
353.   

  .ماند سته مييباشد، انرژي مكانيكي جسم درطول حركت پااگر نيروي تلف كننده وجود نداشته  ،قانون پايستگي انرژي مكانيكيطبق    

  .ها در رابطه توجه كنيد به واحد 
 %)9(ويي گ درصد پاسخ. صحيح است» 3«ي  گزينه 

  :توان نوشت ميمكانيكي چون اتالف انرژي نداريم، با توجه به قانون پايستگي انرژي 

BA EE   
)E باشد هاي جنبشي و پتانسيل جسم مي انرژي مكانيكي جسم است كه برابر مجموع انرژي(.  

BABBAA KUKUKU    

ABABBA gh|V|ghVmVmgh 222
1 22   

s
m/|V|m/cmh BA 2201022020   

اند ي اشتباه را انتخاب كرده گزينه آموزان همين  دانش) %11. (دار است ي دام  گزينه» 1«ي   گزينه.  

cmhAاند كهاي از داوطلبان فراموش كردهعده 20   را بـه اشـتباه انتخـاب    » 1«ي  را به متر تبديل كننـد و بنـابراين گزينـه
  .اند كرده
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:پاسخ صحيح:-هشدار آموزشي:    - ي آموزشي نكته

354.   
  :ي سرعتتبديل واحدها  

min
km

s
m

mkm
smin

100
6110001

601









  

  .به واحد خواسته شده در مسئله دقت كنيد
 %)8(گويي  درصد پاسخ. صحيح است» 3«ي  گزينه 

JK: 53 1010100 انرژي جنبشي برحسب ژول 
kg/m: 2010200 3  جرم جسم برحسب كيلوگرم  

?V:  سرعت برحسب متر بر ثانيه  
                  :ي انرژي جنبشي داريم س رابطهبراسا

  2
2
1 mVK   

min
km

min

km

s
m|V|VV/ 60

60
1
1000
1

1000100010202
110 6225   

اند ي اشتباه را انتخاب كرده گزينه آموزان همين  دانش) %25. (دار است ي دام  گزينه» 1«ي   گزينه.  

اي از داوطلبان جواب مسأله را برحسب  عده
s
m اند و تبديل واحـد   اند، اما به صورت سوال دقت نكرده اسبه كردهبه درستي مح

s
m  به

min
km اند را انجام نداده.  

  
355.   

  .ماند اما ممكن است از يك نوع به نوع ديگر تبديل شود مقدار انرژي همواره پايسته مي   

  .ي مختلف قرار دارد، براي بررسي سرعت جسم حتماً از قانون پايستگي انرژي ا ستفاده كنيددر مسائلي كه جسم در موقعيت ها 
  %)6(گويي  درصد پاسخ. صحيح است» 4«ي  گزينه 

h  Uانرژي پتانسيل گرانشي جسم در ارتفاع  mgh  
21ي برخورد به زمين  انرژي جنبشي جسم در لحظه

2K mv  
21 22mgh mv | v | gh     

چون دو گلوله از ارتفاع يكسان در شرايط . هاست ي فوق سرعت اجسام در شرايط خأل مستقل از جرم آن با توجه به رابطه
ي چوبي  تر از گلوله ي آهني بيش اما جرم گلوله. ي رسيدن به زمين يكسان است ها در لحظه سرعت آن ،كنند خأل سقوط مي

ي چوبي  ي آهني از گلوله ت و چون انرژي جنبشي متناسب با جرم و مجذور سرعت است، انرژي جنبشي گلولهمشابه اس
  .تر است بيش

اند ي اشتباه را انتخاب كرده گزينه آموزان همين  دانش%) 16و19. (دار است ي دام  گزينه» 2و1«ي   گزينه.  
تر است پس در هنگام برخورد بـه زمـين سـرعت    ي آهني سنگينن گلولهاند كه چواي از داوطلبان تصور كرده عده» 1«يگزينه
  .تري خواهد داشت تر  و در نتيجه انرژي جنبشي بيش بيش
ي  تري نيز دارد اما بـه رابطـه   تر است پس سرعت بيش اند كه چون گلوله آهني سنگين اي ديگر نيز تصور كرده عده »2«ي  گزينه

 .اندرا انتخاب كرده»2«يند و گزينهاسرعت و انرژي جنبشي  توجه نكرده
  

  
356.   

  : ي آن برابراست با انرژي جنبشي با مربع سرعت جسم نسبت مستقيم دارد و رابطه  
2

2
1 mVK   
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 .ها از ساده به دشوار است  در هر فصل چيدمان سؤال

  .ي جذر سرعت دقت كنيد هاي خواسته شده و محاسبه به نسبت سرعت 
 %)6(گويي  درصد پاسخ. صحيح است» 1«ي  گزينه 

  :نشان دهيم، با استفاده از تعريف انرژي جنبشي داريم 2و كاميون را با انديس  1اتومبيل سواري را با انديس اگر 
12 4mm  12و KK   

12
2
1

2
2

2
11

2
21

2
11

2
22 2

1
4
142

1
2
1 VVVVVmVmVmVm  

اند ي اشتباه را انتخاب كرده ها گزينه آموزان همين  دانش) %11و % 13، % 11(به ترتيب . دارهستند هاي دام   گزينه» 4و  3، 2«هاي    گزينه.  
اند وبه اشتباه نسبت سرعت اتومبيـل بـه سـرعت    آموزان به نسبت خواسته شده در صورت سؤال توجه نكرده از دانشايعده

گيرند و بـه اشـتباه   ها جذر ب اند كه از نسبت سرعت اي از داوطلبان فراموش كرده عده. »2ي گزينه«اند  كاميون را به دست آورده

2
1

2
2

V
V 4ي  گزينه«اند  آموزان هر دو اشتباه قبلي را با هم مرتكب شده اي از دانش و عده» 3ي  گزينه«اند،  را محاسبه نموده«.  

  
357.   

2ي انرژي جنبشي  بنابه رابطه  
2
1 mVK 2                               :، نسبت انرژي جسم در دو حالت برابر است با

1
2

1
2

1
2 )

V
V

(
m
m

K
K

  

  .زمان در نظر بگيريد ي جرم و سرعت را هم تغيير دو مولفه 
  %)4(گويي  درصد پاسخ. صحيح است» 4«ي  گزينه 

1212112 210
8

100
20 VV,mmmmm   

  :ي انرژي جنبشي داريم براساس رابطه

5
16410

8210
8

2
1

1
22

1
1

1

1

1
22

1
2

1
2

1
22 

K
K

)
V
V

(
m

m

K
K

)
V
V

(
m
m

K
K

mVK  

اند ي اشتباه را انتخاب كرده گزينه آموزان همين  دانش%) 12. (دار است ي دام  گزينه» 1«ي   گزينه.  

  »1«ي  گزينه. اند درصد كاهش  جرمي را در محاسبات وارد نكرده 20اند و  اي از داوطلبان تنها نسبت سرعت را در نظر گرفته عده

  
358.   

انـرژي از دسـت رفتـه . دهـد شود، جسم انرژي مكانيكي خود را از دست مي ده وارد ميدر مواردي كه به جسم در حال حركت نيروي اتالف كنن   
  .در اين گونه موارد انرژي مكانيكي پايسته نيست. آيد به صورت انرژي دروني جسم و محيط در مي

  .صورت سوال را با دقت بخوانيد  
 %)4(گويي  درصد پاسخ. صحيح است» 2«ي  گزينه 

K mv (m)( ) m

U mgh m( )( ) m

  

  

2 2
1

2

1 1 10 502 2
10 4 40

  

m m m  50 40   انرژي دروني گلوله و هوا10

mيا % 20 /
m

  
10 1 0 250 5  

  
اند ي اشتباه را انتخاب كرده گزينه آموزان همين  دانش%) 12. (دار است ي دام  گزينه» 4«ي   گزينه.  

اند كه بايد انرژي دروني گلوله را بـه دسـت آورنـد و    اند و تصور كردهاي از داوطلبان صورت سوال را به درستي نخواندهعده
 .اند را انتخاب كرده» 4«ي  بنابراين گزينه

  واانرژي دروني گلوله و ه
  انرژي جنبشي اوليه
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