
 9سواالت درس 

 شود.یی .................. نامیده میانرژی ذخیره شده در مولکول مواد غذا -1

 شود....................... تبدیل میتاب انرژی .................. به در بدن کرم شب -2

 شود.ذخیره می سازند به صورت انرژی شیمیایی....... در غذاهایی که گیاهان میانرژی .............. -3

ای باال برده شده میزان انرژی ذخیرهمتری  60متری باال برده شده نسبت به سنگی که تا ارتفاع  40سنگی که تا ارتفاع  -4

 کند.ورد با تشت آب به بیرون پرتاب می......................... دارد و آب ..................... هنگام برخ

 تواند انرژی حرکتی را به انرژی ..................... تبدیل کند.توربین با چرخش خود می -5

 کند.در برخورد با ماده آن را گرم می گذرد وسرعت بسیار زیادی از خأل نیز می انرژی ......................... با -6

 ست.ی ماده الرزش و ارتعاش ذرات تشکیل دهنده انرژی ........................ حاصل از -7

تری تلف می کند.         تر باشد یعنی آن وسیله گرمای بیشهای وسایل باالمیزان سطح انرژی در برچسب انرژی هر چه -8

 ص    غ

 کیلوژول انرژی نیاز است.        ص    غ 2800روی آهسته حدود برای هر ساعت پیاده -9

 ص    غ   ژول انرژی دارد.       4000هر کالری مواد غذایی حدود  -10

 توانایی انجام کار نیرو است.       ص   غ -11

 

 تعریف کنید

 ای:انرژی ذخیره -12

 انرژی پتانسیل گرانشی: -13

 پایستگی انرژی: -14

  



 جدول زیر را کامل کنید. -15

 تبدیالت انرژی نام وسیله و یا موجود زنده

 الکتریکی به تابشی و گرمایی المپ

 آ( چراغ الکلی در آزمایشگاه

 ب( مارماهی 

 الکتریکی به حرکتی  پ(

 ت( فتوسنتز گیاهان

 الکتریکی به نورانی، صوتی ث(

 تابشی به الکتریکی ج(

 شیمیایی به الکتریکی چ(

 ح( سوختن شمع

 خ( کشیدن تیر در کمان

 د( ورزش کردن

 ذ( باال رفتن از سرسره

 انرژی پتانسیل گرانشی به حرکتی  ر(

 

 تبدیل انرژی در میکروفن و بلندگو چه تفاوتی با هم دارند؟ -16

 دهد؟تصویر مقابل چه تبدیل انرژی را نشان می-17

                                                                                



اختیار  نیست و شما تمام امکانات را درکنید که با هیچ جای دیگر در ارتباط کنید شما در این روستا زندگی می فرض -18

 توانید از آن انرژی استفاده کنید را نام ببرید؟دارید. نام منابعی که می

                                                                                         

 شود.حرکتی تبدیل میس به انرژی نام چند ورزش را بنویسید که ابتدا در آن انرژی ذخیره و سپ -19

یم و دکمه را بزنیم شود را در انتهای یک جسم کوچک و سبک قرار دهر خودکاری که با یک دکمه فعال میاگر فن -20

 افتد؟ چرا؟چه اتفاقی می

ی کند بعد از کوک کردن چه تبدیالت انرژن شروع به راه رفتن و طبل زدن مییک عروسک کوکی که با کوک کرد -21

 افتد؟وسک اتفاق میدر این عر

نیرو باعث تولید شود. کدام حرکتی به انرژی گرمایی تبدیل می دهیم، انرژیقتی دو دست خود را به هم مالش میو -22

 شود؟انرژی گرمایی می

 (نیروی الکتریکی4(نیروی مقاومت هوا       3      (نیروی اصطکاک 2(نیروی رانشی      1

 گیرد؟کتریکی کدام تبدیل انرژی صورت میدر یک موتور ال -23

 (حرکتی به صوتی و گرمایی4    (الکتریکی به گرمایی  3(الکتریکی به حرکتی      2(حرکتی به الکتریکی      1

 توان انرژی الکتریکی تولید کرد؟با کدام یک از منابع زیر می -24

 (انرژی حرکتی آب جاری2 های فسیلی          (انرژی شیمیایی سوخت1

 (هر سه گزینه صحیح است.4(انرژی نورانی خورشید                            3

 ؟ندارند ایها انرژی ذخیرهکدام یک از گزینه -25

 های روی زمین(کفش4(لوستر آویزان از سقف         3  (نفت        2    (کشمش    1

 کند؟ای ایجاد میین ماسهتری روی زمقی عمیچاله کدام سنگ -26



 متر باال برده شده است. 10کیلوگرمی که  5(سنگ 1

 متر باال برده شده است. 3کیلوگرمی که  5(سنگ 2

 متر باال برده شده باشد. 3کیلوگرمی که  2(سنگ 3

 متر باال برده شده باشد. 10کیلوگرمی که  2(سنگ 4

 شود.به نورانی و صوتی تبدیل می..... در رعد و برق انرژی ................. -27

 (گرمایی4  (الکتریکی          3         (نورانی    2(شیمیایی             1

 کند؟آن آشنا شدید با چه انرژی کار میهای گذشته با ی آفتابی که در سالکوره -28

 (حرکتی 4(الکتریکی          3   ای     (هسته2(تابشی         1

 شود؟انرژی در هر تبدیل انرژی ظاهر میکدام صورت  -29

 (گرمایی4(صوتی          3     (مکانیکی    2یکی       (الکتر1

 در حال انجام است؟رو چه تبدیل انرژی در تصویر روبه -30

                                                                 (حرکتی به الکتریکی 1

 (حرکتی به صوتی 2

 (صوتی به حرکتی 3

 (شیمیایی به حرکتی 4

 ترین کاربرد را دارد؟صورت انرژی در زندگی روزمزه بیش کدام -31

 (شیمیایی4          (الکتریکی  3(گرمایی           2      (صوتی         1

 یالت انرژی دارد؟گردد چه تبدرود و دوباره برمیکه در یک آب فشان به سمت باال میآبی  -32



                                                                 (حرکتی به پتانسیل به حرکتی 1

 (حرکتی به پتانسیل به پتانسیل2

 (پتانسیل به حرکتی به حرکتی 3

 (پتانسیل به حرکتی به پتانسیل4

 گیری انرژی چه نام دارد؟واحد اندازه -33

 (وزن4(کیلوگرم             3یوتن           (ن2(ژول         1

 ژول چند کیلوکالری است؟ 200 -34

1)20                  2)
1

20
                 3) 

1

50
                   4)50 

 تری دارد؟دن کدام جانور با بقیه تفاوت بیشتبدیل انرژی در ب -35

 (گوسفند4  (هشت پا        3             (مارماهی2        (قورباعه   1

 ؟نیستمنشأ اصلی کدام انرژی، انرژی نورانی خورشید  -36

 های خودروها(انرژی موجود در سوخت2          (انرژی شیمایی گیاهان        1

 (انرژی حرکتی آب رودخانه4ای           های هسته(انرژی نیروگاه3

 کند در تبدیالت انرژی کدام انرژی را ندارد؟شروع به حرکت میازی که با باتری باسباب -37

 (نورانی 4(الکتریکی         3(حرکتی        2(شیمیایی         1

 ای است؟مورد زیر در حال آزاد کردن انرژیکدام  -38

 کمان است.(شخصی که در حال کشیدن تیر در 2نوردی است.                      (شخصی که در حال صخره1

 که یک فنر بسیار قوی را فشرده کنیم. (هنگامی3    شیرجه زدن در آب است.           (شخصی که در حال3

گرم از این ماده معادل چند  100کیلوژول بر گرم انرژی موجود در  1700ی غذایی حدود در هر گرم از یک ماده -39

 کیلوژول است؟

1)17              2)1700                3)17000               4)170000 

 کدام  انرژی، قابلیت ذخیره کردن دارد؟ -40



 (حرکتی 4(نورانی              3(گرمایی               2       (شیمیایی   1

 ؟نداردای کدام مورد انرژی ذخیره -41

 وبایل در حال استفاده(باتری م2                         (آب پشت سد کرج                     1

 (گوی فلزی که در حال غلتیدن روی زمین است.4          ل سر خوردن روی سرسره است.(فردی که در حا3

 یابد؟د. کدام مورد در کودکی افزایش میها به باال یک ساختمان بروکودکی را در آغوش گرفته و از پلهاگر شخصی  -42

 (انرژی 4(جرم                 3(حجم                2(وزن                1

 افتد؟میایی در کدام مورد زیر اتفاق میبه صورت انرژی شیی انرژی در طبیعت ترین راه ذخیرهاصلی -43

 رش(گوا4(سوختن                 3(تنفس                        2(فتوسنتز                    1

                     تری ذخیره شده است؟در کدام فنر انرژی بیش -44
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