
  باسمه تعالي

  پور تهيه كننده: قلي -و آزمايشگاه 2نمونه سوال فصل چهارم فيزيك 
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رود و  داخل چوب  فرو مي cm 16به يك قطعه چوب برخورد  مي كند و  m/s  400با سرعت  g10جرم ه گلوله اي ب  1

  متوسط نيروي اصطكاك ميان گلوله و چوب چقدراست؟   ؛متوقف مي شود

جابجايي روي  m 20اگر جسم پس از   ؛روي سطح افقي پرتاب مي كنيمm/s 10 را با سرعت اوليه kg 2جسمي به جرم   2

  را بدست آوريد.ضريب اصطكاك جنبشي جسم با سطح  ،سطح افقي به حال سكون در آيد

الف) كار نيروي اصطكاك را تا توقف متر بر ثانيه روي سطحي پرتاب مي كنيم  10گرم را با سرعت  800جسمي به جرم  3

  باشد جسم روي سطح چقدر جلو مي رود؟ 8/0اگر ضريب اصطكاك  ب) كامل جسم حساب كنيد؟

متر بر ثانيه مي  10سرعت به  ر بر ثانيه در حال حركت است، در اثر ترمزمت 50كيلوگرم با سرعت  1000جرم  اتومبيلي به  4

  .رسد، كار نيروي ترمز را به دست آوريد

صورت اگر ميخ با  متر بر ثانيه مي باشد. در اين 20گرمي وقتي به يك ميخ برخورد مي كند سرعتش  700يك چكش   5

  رود؟ نيوتوني چوب مواجه شود، ميخ چقدر در چوب فرو مي 550نيروي 

با شتاب ثابت پس از مدت  متر بر ثانيه وارد يك جاده افقي مي شود و 20كيلوگرم با سرعت اوليه  100جرم  اتومبيلي به  6

نيوتون  700برابر  و ل حركت ثابتاصطكاك در مقابنيروي رسد. اگر  متر بر ثانيه مي 60يك دقيقه چهل ثانيه سرعتش به 

  .الف) تغيير انرژي جنبشي اتومبيل را به دست آوريد باشد

  .ب) كار نيروي موتور را به دست آوريد

ي سرعت گلوله  درجه از وضعيت تعادل منحرف كرده، رها مي كنيم اندازه 60 را به اندازه ي cm 40آونگ ساده اي به طول  7

  چند متر بر ثانيه است؟ي آونگ در لحظه ي عبور آونگ از وضعيت قائم 

متر بر ثانيه به  20اگر با سرعت  شود. ميمتري از سطح زمين در هوا رها  30گرم از ارتفاع 400جسمي سبك به جرم  8

متوسط نيروي مقاومت هوا چقدر  ي حساب كنيد؟ اندازه نيروي برايند را جسم و نيروهاي وارد بر خورد كند. كارزمين بر

  ؟است

ه به زمين ينبرثامتر 10پس از مدتي با سرعت  متر رها شده و 100كيلوگرم از باالي برجي به ارتفاع  01/0جسمي به جرم   9

   :مي رسد. محاسبه كنيد

  جسم برايند نيروهاي وارد بر  كار )الف

  كار نيروي وزن  )ب

  كار نيروي مقاومت هوا )ج

رود  گرماي توليد شده  مي آن فرو در cm 20به مانعي برخورد مي كند و  m/s 200 با سرعت g50 گلوله اي به جرم   10

  تقريبا چند كيلو ژول است ؟

بر روي سطح به  درجه 30از پايين سطح شيبداري به زاويه شيب  m/s 8كيلوگرم با سرعت اوليه  10 جسمي به جرم  11

كار نيروي سطح افق مي رسد سرعتش نصف مي شود.  متر از 2تاب مي شود. هنگامي كه جسم به ارتفاع طرف باال پر

  اصطكاك را بدست آوريد.

متر برثانيه به طور افقي پرواز مي كند و بمبي را رها  200متر از سطح زمين است با سرعت  500هواپيمايي كه در ارتفاع   12

اگر  ،مي كند
1

5
  .انرژي اوليه بمب در مسير تلف شود سرعت برخورد بمب با زمين را محاسبه كنيد 
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  مطابق شكل يك سگ بر روي مسير ي منحني  13

  متري از سطح زمين سرعتش  2مي دوداگر در فاصله  

  متر بر ثانيه باشد سرعت آن در چه فاصله اي  5برابر 

  متر بر ثانيه است؟ 3از سطح زمين برابر 

g=10 m/s
2 

  

  

اين كار با چه توان  بريم.ثانيه باال مي 2متر در مدت زمان  1كيلوگرم را با سرعت ثابت به اندازه  10اي به جرم جعبه  14

 شود؟انجام ميمتوسطي 

 s10در يك جاده ي افقي روي خط راست از حال سكون شروع به حركت مي كند و پس از  kg 900اتومبيلي به جرم   15

  ) از نيروي اصطكاك صرفنظر كنيدو وات است ؟  ( رسد توان متوسط اتومبيل  چند كيل مي km/h 72سرعت آن به 

كيلوگرم را با  50جرم  درصد مي باشد. چه مدت طول مي كشد تا وزنه اي به 80آن  بازدهوات و  200 توان يك ماشين  16

  ؟متر باال ببريم 20اين ماشين 

از دهانه ي لوله  و مي رساند m/s 10 آب را از حال سكون به سرعت  kg120 پمپ  يك ماشين آتشنشاني در هر دقيقه  17

  چقدر است؟حسب كيلو وات  توان متوسط نيروي برايند وارد بر آب بر به خارج مي فرستد.

 كيلو گرم  2نمودار سرعت زمان متحركي به جرم   18

 مطابق شكل است كار برايند و توان متوسط متحرك 

  ثانيه چقدر است؟  10در مدت

  

  

توان اتومبيل   ؛حركت مي كند 01/0در جاده اي به ضريب اصطكاك  km/h 36 تن با سرعت ثابت 2 اتومبيلي به جرم  19

  وات است ؟ چند كيلو

دقيقه حداكثر  20اين باالبر در مدت زمان  وات باشد، 1500درصد است اگر توان ورودي اين باالبر  75بازده يك باالبر   20

  تواند انجام دهد؟قدر كار ميچه

درصد  60برد، اگر بازده اين پمپ متر باال مي 12ليتر آب را با سرعت ثابت تا ارتفاع  200دقيقه  5يك پمپ در مدت زمان   21

 كند؟جرم هر ليتر آب يكمدت زمان يك ساعت چند كيلووات ساعت انرزي مصرف مي باشد، حساب كنيد اين پمپ در

  كيلوگرم است؟

ثانيه  20دقيقه و  3را در مدت   kg 1000، باري به جرم kw 2باالبري داراي يك موتور الكتريكي با توان مصرفي متوسط   22

  ، توان مفيد و بازده موتور چقدر است؟متري مي برد 20به ارتفاع 

برد، اگر متر باال مي 24دقيقه تا ارتفاع  2نفر مسافر را در مدت زمان 8با سرعت ثابت   Kw 4آسانسوري به توان ورودي   23

  كيلوگرم باشد، مطلوب است: 440لوگرم و جرم آسانسور كي 70جرم متوسط هر مسافر 

  الف) توان خروجي مفيد آسانسور

  ب)بازده آسانسور 
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نمره برتر
N O M R E B A R T A R . C O M

بزرگترین مرجع آموزشی و نمونه سواالت درسی تمامی مقاطع

جزوه های بیشتر (کلیک کنید)  :

| | نمونه سوال دهم | | جزوه آموزشی دهم | | گام به گام رایگان دهم 

 جهت دانلود جدید ترین مطالب بر روی پایه خود روی لینک های زیر کلیک کنید.

ابتدایی

 اول    دوم    سوم    چهارم    پنجم    ششم  

متوسطه اول

 هفتم    هشتم   نهم  

متوسطه دوم

 دهم     یازدهم    دوازدهم
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