
 فریبرز طاهری: تهیه و تنظیم  8جزوه علوم تجربی ـ پایه هفتن ـ فصل 

 

 انرژی و تبدیل های آن  : 8فصل 

ٌّگبهی کبض اًجبم هی ضَز کِ  (کبض چِ ٌّگبهی اًجبم هی ضَز ؟ ).  هفَْم کبض زض ػلَم سجطثی ضا سؼطیف کٌیس .1

 .ًیطٍی ٍاضز ضسُ ثِ جسن سجت جب ثِ جب ضسى آى ضَز 

کبض اًجبم ضسُ ضٍی جسن ثِ هقساض ًیطٍی ٍاضز ضسُ ٍ هقساض جبثِ جبیی ثسشگی . ػَاهل هَطط زض اًجبم کبض ضا ًب ثجطیس . 2

 .ثِ ػجبضر زیگط ّط چِ هقساض ًیطٍی ٍاضز ضسُ ثِ جسن ٍ جبثِ جبیی آى ثیطشط ثبضس کبض اًجبم ضسُ ًیع ثیطشط اسز. زاضز 

 .ٍاضز کطزى ًیطٍ هوکي اسز سجت حطکز ، سَقف ، سغییط اًساظُ سطػز ، سغییط ضکل یب سغییط جْز جسن ضَز : ًکشِ 

 کبض= ًیطٍ × جبثِ جبیی .                                                                 فطهَل هحبسجِ ی کبض ضا ثٌَیسیس .3

اًساظُ گیطی ٍ  ( J) ٍ کبض ثط حست غٍل  ( m) ، جب ثِ جبیی ثط حست هشط  ( N )زض ایي ضاثغِ ًیطٍ ثط حست ًیَسَى 

 .ثیبى هی ضَز 

زض ػلَم سجطثی چِ ظهبى ّبیی کبض اًجبم ًوی ضَز ؟ ثب سَجِ ثِ فطهَل کبض اگط ّط یک اظ کویز ّبی ًیطٍ یب جب ثِ . 4

:                                                           ثٌبثطایي زض حبالر ظیط کبض اًجبم ًوی ضَز . جبیی غفط ثبضٌس کبض ضخ ًرَاّس زاز 

( جبثِ جبیی غفط اسز . ) اگط ًیطٍی ٍاضز ضسُ ثِ جسن ثطای حطکز زازى آى کبفی ًجبضس ، کبض ضخ ًوی زّس  (الف 

.                                                                                        هظل ُّل زازى جؼجِ ای ثعضگ کِ ثبػض حطکشص ًطَز 

اگط ًیطٍی ٍاضز ضسُ ثِ جسن فقظ ثطای جلَگیطی اظ ًیطٍی جبشثِ ظهیي ٍ زض جْز سقَط ًکطزى جسن ثبضس ، کبض  (ة 

الجشِ ٍظًِ ). هظل ٍظًِ ثطزاضی کِ ٍظًِ ضا ثبالی سطش ًگِ زاضشِ اسز  (جبثِ جبیی غفط اسز  ). اًجبم ًطسُ اسز 

                                                                                         (. ثطزاض ثطای ثلٌس کطزى ٍظًِ کبض اًجبم زازُ اسز 

هظل حطکز اجسبم ٍ ثطذی . اگط حطکز جسوی زض اطط ٍاضز ضسى ًیطٍ ثِ آى ًجبضس ، کبض غَضر ًگطفشِ اسز  (ح 

  (ًیطٍ غفط اسز  )ضْبة سٌگ ّب زض فضبی ثیکطاى 

ًیطٍی              )اگط ًیطٍ ثط جْز جبثِ جبیی ػوَز ثبضس ، کبض اًجبم ًوی ضَز ، ظیطا ایي ًیطٍیی کِ ٍاضز هی ضَز : ًکشِ 
 . ثطای غلجِ ثط ًیطٍی جبشثِ ظهیي اسز ٍ زض جْز جب ثِ  جبیی جسن ٍاضز ًوی ضَز  (سکیِ گبُ 

ثطاثط                                                                               ًیطٍیی اٍل ًیطٍی. کٌسهی ٍاضز ضا ثطجؼجِ زض سػَیط هقبثل  فطز زٍ ًیطٍ
                                                               اظجلَگیطی زاضشي جسن ٍ ًگِ هٌظَض ثبال ثِ جْز ٍظى جسن اهب زض ًیطٍی ثب

                                                                   , زّس ًوی اًجبم کبضی ًیطٍ ایي .ضَز هیافشبزى آى ثط ضٍی ظهیي ثِ جسن ٍاضز 
                                                                  هٌظَض ثِ غَضر افقی ثِ ًیطٍی زٍم .ثط جْز جب ثِ جبیی جسن ػوَز اسز چَى 

 ضاسشبی                                                                چَى زض ًیطٍ ایي . ٍاضز هی گطزز ثِ حطکز زض آٍضزى جسن ثِ عطف جلَ
. زّس هی اسز دس کبض اًجبم جبیی جبثِ
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 اٍ چقسض کبض اًجبم زازُ اسز ؟ .  هشط جب ثِ جب کطزُ اسز 20 ًیَسًَی سیوبى ضا 500کبضگطی کیسِ ی . 5

J 10000 =  20 ×  500 =  کبض=ًیطٍ  × کبض                  جب ثِ جبیی 

  (1KJ=1000 J ).  کیلَغٍل کبض اًجبم زازُ اسز 10ثٌبثطایي هی سَاًین ثگَیین ایي کبضگط .  غٍل یک کیلَغٍل اسز 1000ّط 

 اٍ چِ هقساض کبض اًجبم زازُ اسز ؟ .  هشطی ضا زٍیسُ اسز 200 کیلَگطم اسز  یک هسیط 60ػلی کِ  . 6

کِ ثطای سجسیل آى ثِ ًیطٍ ثبیس . زض هسئلِ جطم ػلی زازُ ضسُ اسز . زض ایٌجب ًیطٍی اًجبم زٌّسُ کبض ًیطٍی ٍظى اسز 

 ٍظى ػلی  = N 600 = 10 × 60.                            ضطة ًوبیین10 یب سقطیجبً 8/9آى ضا زض ضشبة جبشثِ ظهیي یؼٌی 

 KJ 120= J  120000 =  200 ×  600 =  کبض=ًیطٍ  × کبض                  جب ثِ جبیی 

 ٍظى ٍظًِ چقسض اسز ؟ .  هشط ثلٌس هی کٌس 2 غٍل کبض ٍظًِ ای ضا 2400ٍظًِ ثطزاضی ثب اًجبم . 7

N  1200 = 2  ÷  2400  =  کبض= ًیطٍ × ًیطٍ              جبثِ جبیی =  کبض  ÷ ًیطٍ          جبثِ جبیی 

هیعاى جب ثِ جبیی ضا هحبسجِ .  غٍل اًطغی جب ثِ جب کطزُ اسز 84000  ًیَسَى ذبک ضا ثب غطف 2100جططقیلی  . 8

 . کٌیس 

m  40 = 2100  ÷  84000  =  ٍکبض= ًیطٍ × جبثِ جبیی              جبثِ جبیی =  کبض  ÷ جبثِ جبیی          ًیط 

 .  ًیَسَى ضٍی ظهیي قطاض زاضز 400جؼجِ ای ثِ ٍظى . 9

 اٍ چقسض کبض اًجبم زازُ اسز ؟.  هشط ثبال هی ثطز 5/1سْیل جؼجِ ضا  (الف 

J 600 =  5/1 ×  400 =  کبض=ًیطٍ  × کبض                  جب ثِ جبیی 

اٍ چِ هقساض کبض اًجبم .  هشط جب ثِ جب کطزُ اسز 5/1 ًیَسَى ًیطٍ ، جؼجِ ضا 150اٍ ثب ُّل زازى جؼجِ ٍ غطف کطزى  (ة 

 کبض=ًیطٍ  × کبض                  جب ثِ جبیی  = J 225 =  5/1 ×  150زازُ اسز ؟                                              

ثب هقبیسِ ی قسوز ّبی الف ٍ ة هی ثیٌین کِ کبضی کِ ثطای کطیسى جؼجِ اًجبم ضسُ ، کن سط اظ ثلٌس کطزى ّوبى 

ظیطا ٌّگبهی کِ هب جؼجِ ضا هی کطین ثبیس ثط ًیطٍی اغغحکبک آى جسن ٍ . اسز  (ثب هیعاى ثطاثطی جبثِ جبیی  )جؼجِ 

ظهیي غلجِ کٌین زض حبلیکِ ثطای ثلٌس کطزى جسن ثبیس ثط ًیطٍی ٍظى کِ اظ عطف ظهیي ثِ جسن ٍاضز هی ضَز غلجِ 

 .زض ًشیجِ ًیطٍی اغغحکبک ثیي جسن ٍ ظهیي کن سط اظ ًیطٍی ٍظى آى جسن هی ثبضس . کٌین

ّط چِ جسن سٌگیي سط ثبضس ، ًیطٍی اغغحکبک ثیي جسن ٍ سغح ظیطیي آى ثیطشط اسز ٍ ثطای جب ثِ جب : ًکشِ 

 .ثبیس ًیطٍی ثیطشطی غطف کٌین  (ُّل زازًص  )کطزى آى 
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 .ثِ سَاًبیی اًجبم کبض اًطغی گفشِ هی ضَز . اًطغی ضا سؼطیف کٌیس . 10

اًطغی ثِ ضکل ّبی هشفبٍسی ٍجَز زاضز ٍ هْن سطیي ٍیػگی آى قبثلیز سجسیل آسبى اظ یک ضکل ثِ ضکل زیگط : ًکشِ 

 .اسز 

، غَسی ، الکشطیکی،  (هکبًیکی )اًطغی ّبی گطهبیی، ًَضاًی ، حطکشی. اًَاع غَضر ّبی اًطغی ضا ًبم ثجطیس. 11

 ضیویبیی ٍ ّسشِ ای

 اًطغی جٌجطی ٍ اًطغی دشبًسیل. اًَاع اًطغی ضا ًبم ثجطیس . 12

 گفشِ جٌجطی اًطغی  زاضز، ذَزحطکز ػلز جسن ثِ کِ ثِ اًطغی.  اًطغی جٌجطی ضا ثب شکط هظبل ّبیی سؼطیف کٌیس . 13
. ّسشٌس جٌجطی اًطغی زاضای...  دطًسُ ی زض حبل دطٍاظ ٍ حطکز، زض حبل اسَهجیل جبضی، آة ثبز،. ضَز هی

اًطغی جٌجطی ّط جسن ، ثِ جطم جسن ٍ هقساض سطػز آى . ػَاهل هَطط زض اًطغی جٌجطی ضا ثب شکط سبطیط ًبم ثجطیس . 14

 . یؼٌی ّط چِ جسوی سٌگیي سط ثبضس ٍ سٌسسط حطکز کٌس ، اًطغی جٌجطی آى ثیطشط اسز . ثسشگی زاضز 

 . فطهَل هحبسجِ اًطغی جٌجطی ضا ثٌَیسیس . 15

 .  اسز J ٍ اًطغی جٌجطی m/s ، سطػز Kgزض ایي ضاثغِ یکب اًساظُ گیطی جطم 

اًطغی جٌجطی ایي اسَهجیل ضا .  هشط ثط طبًیِ زض حبل حطکز اسز 8 کیلَگطم ثب سطػز 1000اسَهجیلی ثِ جطم . 16

 . هحبسجِ کٌیس 

 KJ3200 = j 3200000= 6400 ×  500 = 2 (80 × ) 1000        × = اًطغی جٌجطی 

 .هی سَاى ضٍی یک جسن کبض اًجبم زاز ثسٍى آى کِ اًطغی جٌجطی آى سغییط کٌس  :ًکشِ 

 فنري  وقتي.گويند مي پتانسيل انرشي شده در اجسام را ذخيره انرشي. اًطغی دشبًسیل ضا ثب شکط هظبل سؼطیف کٌیس . 17
.  شده استذخيره انرشي داراي شود مي آويسان شي اي از سقف يا شود و مي فشرده يا كشيده

 . اًطغی دشبًسیل یب دٌْبى ًَػی اظ اًطغی اسز کِ سب آظاز ًطًَس کبضی اًجبم ًوی زٌّس : ًکشِ 

 . اًَاع اًطغی دشبًسیل ضا ثب شکط هظبل ًبم ثجطیس . 18

هظل کشبثی کِ زض . اًطغی شذیطُ ضسُ زض اجسبهی کِ ثب اضسفبع اظ ظهیي طبثز ّسشٌس : اًطغی دشبًسیل گطاًطی  (الف 

 .قفسِ کشبثربًِ قطاض زاضز 

اًطغی شذیطُ ضسُ زض اجسبهی هظل کص ، فٌط ٍ ًَاض السشیکی کِ ّط گبُ آى ّب ضا : اًطغی دشبًسیل کطسبًی  (ة 

 .ثکطین ایي ًَع اظ اًطغی دشبًسیل زض آى ّب شذیطُ هی ضًَس 

 

 

36 



 فریبرز طاهری: تهیه و تنظیم  8جزوه علوم تجربی ـ پایه هفتن ـ فصل 

 
اًطغی شذیطُ ضسُ زض اًَاع هَاز غصایی ٍ سَذز ّب کِ ثطای آظاز ضسى اًطغی آى ّب ثبیس : اًطغی دشبًسیل ضیویبیی  (ح 

 . یک سغییط ضیویبیی ضخ ثسّس 

 اًطغی شذیطُ ضسُ زض ّسشِ ی ثطذی اظ اسن ّب هظل ّسشِ اٍضاًیَم: اًطغی دشبًسیل ّسشِ ای یب اسوی  (ر 

 اًطغی دشبًسیل گطاًطی ثِ چِ ػَاهلی ٍاثسشِ اسز ؟ اًطغی دشبًسیل گطاًطی ثِ ٍظى جسن ٍ اضسفبع جسن اظ سغح .19

 .ّط چِ ٍظى جسن ٍ اضسفبػص اظ سغح ظهیي ثیطشط ثبضس ، اًطغی دشبًسیل گطاًطی اش ثیطشط اسز . ظهیي ٍاثسشِ اسز 

 .   فطهَل هحبسجِ ی اًطغی دشبًسیل گطاًطی ضا ثٌَیسیس  . 20

 اًطغی دشبًسیل گطاًطی = ٍظى جسن ×    اضسفبع جسن اظ سغح ظهیي 

 . اسز J ٍ اًطغی دشبًسیل گطاًطی m ، اضسفبع Nزض ایي ضاثغِ یکب اًساظُ گیطی ٍظى 

اًطغی دشبًسیل گطاًطی .  هشط اضسفبع زاضز ، آٍیعاى اسز 3 ًیَسَى ضٍی سقفی کِ اظ ظهیي 750یک لَسشط ثب ٍظى . 21

 .ایي لَسشط ضا هحبسجِ کٌیس 

 J2250  = 3 × 750 = اًطغی دشبًسیل گطاًطی = ٍظى جسن × اًطغی دشبًسیل گطاًطی        اضسفبع جسن اظ سغح ظهیي 

اًطغی دشبًسیل گطاًطی کیف ضا هحبسجِ .  هشط قطاض گطفشِ اسز 5/0 کیلَگطهی ضٍی هیعی ثب اضسفبع 2یک کیف . 22

 .       کٌیس 

 ٍظى کیف = N                                                              20 = 10 × 2: اثشسا ثبیس ٍظى کیف ضا هحبسجِ کٌین 

J10  = 5/0 × 20 =  اًطغی دشبًسیل گطاًطی = ٍظى جسن × اًطغی دشبًسیل گطاًطی        اضسفبع جسن اظ سغح ظهیي 

ّط گبُ سط یک قغؼِ ًری ضا . یکی اظ ٍسبیلی کِ ثب آى زض هَضز اًطغی ّب آظهبیص اًجبم هی ضَز آًٍگ ًبم زاضز : ًکشِ 

 .ثِ گلَلِ ای ٍغل کٌین ٍ سط زیگط ًد ضا اظ ًقغِ ای آٍیعاى کٌین ، ثِ هجوَػِ ی ًد ٍ گلَلِ آًٍگ گفشِ هی ضَز 

ایي سبًسٍى ثب کطیسُ ضسى ٍ سذس ضّب . آضیل زض دطز دب ّوبًٌس یک فٌط عجیؼی ػول هی کٌس  (ظضزدی )سبًسٍى  : ًکشِ

ایي ػول فٌط گًَِ ، هقساض فؼبلیشی ضا کِ ػضلِ ّبی دب . ضسى اًطغی دشبًسیل گطاًطی ضا شذیطُ ٍ سذس آظاز هی کٌس 

  .ٌّگبم زٍیسى ثبیس اًجبم زٌّس ، کبّص هی زّس 

 زض ّط یک اظ هَاضز ظیط هطرع کٌیس چِ غَضر یب ًَػی اظ اًطغی ثِ غَضر یب ًَع زیگط سجسیل ضسُ اسز ؟. 23

                                                   گطهبیی ثِ اًطغی سجسیل اًطغی الکشطیکی:   هظل اسَ ٍ کشطی ثطقیٍسبیلیزض  (الف 

                                    حطکشی ثِ اًطغی سجسیل اًطغی الکشطیکی:  لجبسطَیی ٍ هبضیي دٌکِ هظل ٍسبیلیزض  (ة 

 گطاًطی                                          ثِ اًطغی دشبًسیلسجسیل اًطغی جٌجطی: ثبال ثطزى سٌگ ثِ ثبالی سذِ ٍ شذیطُ کطزى آة دطز سس  (ح 
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 کطسبًی                                         ثِ اًطغی دشبًسیلسجسیل اًطغی جٌجطی: کطیسى کوبى ٍ فططزُ کطزى فٌط  (ر 

     سجسیل اًطغی دشبًسیل گطاًطی ثِ اًطغی جٌجطی :  ٍ ضّب کطزى آة دطز سسغلشیسى سٌگ اظ ثبالی کَُ ثِ سوز دبییي (ص 

                                     سجسیل اًطغی دشبًسیل کطسبًی ثِ اًطغی جٌجطی :  آظاز ضسى فٌط فططزُ ضسٍُضّب ضسى سیط اظ کوبى  (ع 

                                                                           ًَضاًی ثِ اًطغی سجسیل اًطغی الکشطیکی: دطغکشَض هظل الهخ ٍ ٍسبیلیزض  (چ 

                                                                                                    سجسیل اًطغی ضیویبیی ثِ اًطغی ًَضاًی:  کطم ضت سبة (ح 

  الکشطیکی ثِ اًطغی سجسیل اًطغی ًَضاًی:   ذَضضیسیغفحبر (خ 

 . ثب سَجِ ثِ ضکل هقبثل ، زض حطکز سَح ، سجسیل اًطغی ّبی اًجبم ضسُ ضا شکط کٌیس . 24

 سَح ثِ سوز ثبال دطسبة ضسُ اسز ٍ چَى ّن جطم زاضز ٍ ّن سطػز دس زاضای                                                  1زض ًقغِ 

.                                                       اًطغی جٌجطی اسز ٍلی ثِ زلیل ایٌکِ اضسفبػص غفط اسز ، اًطغی دشبًسیل گطاًطی ًساضز 

ّطچِ سَح ثِ سوز ثبال هی ضٍز ، ثِ زلیل کبّص سطػز ٍ افعٍزُ ضسى اضسفبػص اظ اًطغی                                                          

 گلَلِ لحظِ ثسیبض کَسبُ هشَقف هی ضَز 4زض ًقغِ . جٌجطی آى کن هی ضَز ٍ ثِ اًطغی دشبًسیل اش اضبفِ هی گطزز 

کِ زض ایي لحظِ ثِ زلیل غفط ضسى سطػز ، اًطغی جٌجطی ًساضز ٍ ّوچٌیي ثِ زلیل ًْبیز اضسفبػی کِ زاضز ، سوبم 

زض حطکز سَح ثِ سوز دبییي اظ هقساض اًطغی دشبًسیل کبسشِ ضسُ ٍ . اًطغی زض سَح ثِ غَضر دشبًسیل گطاًطی اسز 

سَح ثِ  ( 7ًقغِ  )لحظِ ای قجل اظ ثطذَضز. ثِ اًطغی جٌجطی اضبفِ هی گطزز ؛ ثِ زلیل افعایص سطػز ٍ کبّص اضسفبع

ظهیي اًطغی سَح سوبهبً جٌجطی اسز چَى ثیطشطیي سطػز ضا زض آى جب زاضز ٍ ّوچٌیي ثِ زلیل غفط ثَزى اضسفبع 

 . اهب زض لحظِ ثطذَضز اًطغی جٌجطی سَح ثِ اًطغی گطهبیی سجسیل هی ضَز . اًطغی دشبًسیل گطاًطی غفط اسز 

.                                                                                        ضکل هقبثل یک ٍضظضکبض دطش ثب ًیعُ ضا زض حبل اٍع گطفشي ًطبى هی زّس . 25

 .حطکز ایي ٍضظضکبض ثب ضا سَجِ سجسیل اًطغی ّبی گًَبگَى سَغیف کٌیس 

ٍقشی ایي ٍضظضکبض ثِ عطف هبًغ هی ضٍز اًطغی ضیویبیی شذیطُ ضسُ زض ثسًص ثِ                                                                             

ثب قطاض گطفشِ ضسى ًیعُ ضٍی ظهیي اًطغی جٌجطی                                                                            . اًطغی جٌجطی سجسیل هی ضَز 

ثِ اًطغی دشبًسیل کطسبًی ًیعُ ٍ سذس اًطغی دشبًسیل گطاًطی ٍضظضکبض سجسیل                                                                                     

. اًطغی دشبًسیل گطاًطی ثِ اًطغی جٌجطی سجسیل هی ضَز  (قجل اظ ثطذَضز ثب سطک  )هی ضَز ٍ ثب فطٍز آهسى ٍضظضکبض

 .ثب ثطذَضز ٍضظضکبض ثب سغح سطک ٍ سَقف اٍ ، اًطغی جٌجطی ثِ اًطغی گطهبیی سجسیل هی ضَز 

ثط عجق ایي قبًَى اًطغی ّطگع ثِ .  قبًَى دبیسشگی اًطغی ضا سؼطیف کٌیس ٍ زض ایي ذػَظ هظبلی ضا ثیبى کٌیس .26

ثِ عَض هظبل ٍقشی زض .  ٍجَز ًوی آیس یب اظ ثیي ًوی ضٍز ، سٌْب ضکل آى سغییط هی کٌس ٍ هقساض کل آى طبثز هی هبًس 

 غٍل ثِ یک الهخ ضٍضٌبیی زازُ هی ضَز ، ثبیس زض ّط طبًیِ ّوبى هقساض 10ّط طبًیِ هقساضی اًطغی الکشطیکی ، هظالً 

 ( غٍل اًطغی ًَضاًی 1 غٍل اًطغی گطهبیی ٍ 9 ). اًطغی ثِ غَضر گطهبیی ٍ ًَضاًی اظ الهخ آظاز ضَز 
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ثسى اًطغی هَضز ًیبظ ثطای اًجبم فؼبلیز ّب ضا اظ هَاز غصایی کِ . ثسى هب زض ّوِ ی حبالر ثِ اًطغی ًیبظ زاضز : ًکشِ 

 .هػطف هی ضًَس ثِ زسز هی آٍضز 

ٍقشی کِ ذَاثین ، ثسى هب اًطغی هػطف هی کٌس سب قلت ٍ . حشی هَقغ ذَاة ّن ثسى هب اًطغی هػطف هی کٌس  : ًکشِ

ثؼضی . اهب ٍقشی ثیساض هی ضَین اًطغی ثیطشطی هػطف هی کٌین . ضص ّب ٍ سبیط قسوز ّب ثِ کبضضبى ازاهِ زٌّس 

 . کبضّب هظل زٍیسى ، دطیسى یب کبضّبی سرز ثِ اًطغی ظیبزی ًیبظ زاضز 

 اًطغی ضیویبیی هَجَز زض ذَضاکی ّب چگًَِ ثیبى هی ضَز ؟ اًطغی ضیویبیی شذیطُ ضسُ زض ذَضاکی ّب ثب یکب .27

ثِ ایي سطسیت هی سَاى گفز زض ّط گطم اظ غصایی کِ هی ذَضین . ثیبى هی ضَز  (Kcal)ٍ کیلَکبلطی  ( KJ )کیلَغٍل 

 . ثیبى هی کٌٌس ( KJ/g )اًطغی ضیویبیی ًْفشِ اسز کِ هؼوَالً آى ضا ثب یکبی کیلَغٍل ثط گطم 

ّط کیلَکبلطی هؼبزل .  هؼوَالً اًطغی هَجَز زض ذَضاکی ّبی ثسشِ ثٌسی ضسُ ضا ثط حست کیلَکبلطی هی ًَیسٌس  :ًکشِ

 = KJ= 4200 J  1Kcal 4/2                                                      . غٍل اسز 4200 کیلَغٍل یب 2/4

 : آهسُ اسز (هقساض اًطغی زض ّط گطم )زض جسٍل ظیط اًطغی هَجَز زض ثطذی اظ ذَضاکی ّب ثط حست  کیلَغٍل ثط گطم 

 

 

  

 

 

 گطهی زض ظًگ سفطیح چِ هقساض اًطغی ثِ 200 گطهی ٍ یک ثسشِ ضیط کن چطة 40ضسَل ثب ذَضزى یک کیک . 28

 . هی سَاًین هقساض اًطغی ذَاسشِ ضسُ ضا هحبسجِ کٌین 1زسز ذَاّس آٍضز ؟  ثب سَجِ ثِ جسٍل 

J 1080 =360 + 720( =8/1×200( + )18×40) =  اًطغی زضیبفز ضسُ اظ ذَضاکی ّب 

هٌجغ اغلی اکظط اًطغی ّب اظ جولِ اًطغی ّبی شذیطُ ضسُ زض ثسًوبى اظ . هٌجغ اًطغی ّب چیسز ؟ سَضیح زّیس . 29

 اًطغی ػول ایيزض .  زٌّسهی ضا اًجبم غصاسبظی ػول ذَضضیس ًَضاًی اًطغی سجع ثب اسشفبزُ اظ گیبّبى .ذَضضیس اسز 

 یب ٍ گیبّبى ایيثب ذَضزى .  ضَز هی شذیطُ گیبّبى زض اًطغی ایي.  ضَزهی سجسیل ضیویبیی اًطغی ثِ ذَضضیس ًَضاًی

 ایي ضٍظهطُ ّبی فؼبلیززض ٌّگبم .  ضَزهی ثِ ثسى هب هٌشقل اًطغی اًس، ایي کطزُ سغصیِ گیبّبى ایي اظ کِ حیَاًبسی

.  ضَزهی سجسیل حطکشی ثِ ذػَظ گطهب ٍ هرشلفی ّبی آظاز ضسُ ٍ ثِ غَضر اًطغی
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هشَسظ اًطغی هَضز ًیبظ زض یک ضجبًِ ضٍظ ثطای افطاز هرشلف زض سٌیي گًَبگَى                                                                                  : ًکشِ 

ثِ عَض عجیؼی دسطاى ٍ هطزاى ًسجز ثِ زذشطاى ٍ ظًبى کوی ثیطشط ثِ                                                                      . هشفبٍر اسز 

اًطغی ّبی هَضز ًیبظ ثطای ثطذی اظ افطاز زض ًوَزاض هقبثل هطرع                                                                                  . اًطغی ًیبظ زاضًس 

 : ضسُ اسز 

 

 (هظالً یک زقیقِ  ) هٌظَض اظ آٌّگ هػطف اًطغی چیسز ؟ هٌظَض اظ ایي کویز ایي اسز کِ زض یک ظهبى هؼیي .30

 کیلَغٍل زض زقیقِ 16ثِ ػٌَاى هظبل ، آٌّگ هػطف اًطغی ثطای ضاُ ضفشي هؼوَلی . چِ هقساض اًطغی هػطف هی ضَز 

 . کیلَغٍل اًطغی هػطف هی کٌس 16اسز ٍ ایي ثساى هؼٌبسز کِ ثطای ّط زقیقِ ضاُ ضفشي هؼوَلی ، ثسى هب حسٍز 

 :  آٌّگ هػطف اًطغی ثطای ثطذی اظ فؼبلیز ّب گًَبگَى آهسُ اسز 2زض جسٍل 

 

 

 

 

 

 گطهی چِ هسر هی سَاًس 90 گطم هطؽ ٍ ّوچٌیي یک سیت 250 گطم ًبى لَاش ثِ ّوطاُ 100سیبٍش ثب ذَضزى . 31

  کیلَهشط ثط سبػز زٍچطذِ سَاضی کٌس ؟ 21ثب سطػز 

 :  هیعاى اًطغی ذَضاکی ّبی هػطف ضسُ ضا هحبسجِ کٌین 1اثشسا ثبیس ثب اسشفبزُ اظ جسٍل 

J 2805= 216 + 1675 + 1130(  =4/2×90 ( + )7/6× 250( + )3/11×100) =  اًطغی زضیبفز ضسُ اظ ذَضاکی ّب 

 کیلَهشط ثط 21 ایي هیعاى اًطغی ضا ثط آٌّگ هػطف اًطغی زٍچطذِ سَاضی ثب سطػز 2سذس ثبیس ثب اسشفبزُ اظ جسٍل 

 :                سقسین کٌین  ( کیلَغٍل ثط زقیقِ 42 )سبػز 

   Km/h 21هسر ظهبى زٍچطذِ سَاضی ثب سطػز  : 2805 ÷ 42  = 78/66 زقیقِ         67سقطیجبً 
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