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 کنید؟ تعریف را انرژی  -1

 .شود می کار انجام موجب که است چیزی انرژی

 داریم؟ نیاز انرژی به  چرا-2

 مواد دادن وتغییر م اجسا دراوردن حرکت ،به کارها دادن انجام برای

 ببرید؟ نام را انرژی مختلف های شکل-3

 ذخیرهای انرژی– شیمیایی انرژی-الکتریکی انرژی-صوتی انرژی-نورانی انرژی-گرمایی انرژی-حرکتی انرژی

 .است همراه....................و..............با انرژی-4

 حرکت-کار

 چیست؟ انرژی تبدیل از منظور-5

 .شود می تبدیل دیگر شکل به  شکل یک از انرژی یعنی

 : درآن که بزنید مثال پدیده یک یا وسیله یک-6

 (یکدیگر به دستها مالش)         گرمایی به مکانیکی انرژی(الف

 ( برق موتور)         الکتریکی به مکانیکی انرژی(ب

 (میکروفون)           الکتریکی به صوتی انرژی(پ

 (رادیو)           صوتی به الکتریکی انرژی(ت

 (اتو)          گرمایی به الکتریکی انرژی(ث

 شود؟ می تامین کجا از انسان نیاز مورد انرژی -7

 خوراکی مواد شیمیایی انرژی از

 چیست؟ شیمیایی انرژی-8

 .شود ی ذخیره غذاها در که است انرژی نوعی

 آید؟ می دست به کجا از خوراکی مواد انرژی-9

 .شود می ذخیره شیمیایی انرژی صورت به سازند می گیاهان در که یی غذاها در خورشید نورانی انرژی
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 گیرد؟ می صورت او بدن در انرژی تبدیل نوع ،چه خورد می غذا انسان که هنگامی-11

 حرکتی و گرمایی انرژی به شیمیایی انرژی یعنی. میشود ما بدن در حرکت باعث که شود می تبدیل گرمایی انرژی به غذا شیمیایی انرژی

 .شود می تبدیل

 بزنید ؟مثال هستند شیمیایی انرژی دارای چیزهایی چه-11

 ها باتری – سوختها – غذایی مواد

 دارند؟ انرژی نوع چه ها سوخت -12

 شیمیایی انرزی

 دهد؟ می روی انرژی تبدیل نوع چه سوزند می ها سوخت وقتی -13

 حرکتی یا ،نورانی گرمایی انرژی به شیمیایی انرژی

 چیست؟ از کنیم می مصرف ما که انرژی عمده بخش-14

 خورشید نور از

 شود؟ می ذخیره چگونه انرژی-15

 کشیدن یا بردن باال مانند فیزیکی موقعیت تغییر با(2  ها باتری ، ،غذاها سوختها در(1

 شود؟ می ذخیره انرژی نوع چه ها باتری در-16

 شیمیایی انرژی

 کند؟ می تغییر چگونه اندازید،انرژی می کار به را قوه چراغ وقتی-17

 .شود می تبدیل نورانی انرژی و الکتریکی انرژی به شیمیایی انرژی

 کند؟ می تغییر چگونه انرژی ، اندازیم می کار به را متحرک  بازی اسباب یک وقتی-18

 .شود می تبدیل حرکتی انرژی و الکتریکی انرژی به شیمیایی انرژی

 چیست؟ انرژی گیری اندازه واحد-19

 کالری – وکیلوژول ژول

 .است ژول................. معادل تقریبا غذایی مواد کالری هر-21
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 تستی سواالت

 دارد؟ تفاوت بقیه با وسیله کدام در انرژی تبدیل -21

 برقی اتوی(0 برقی جارو(٣ برقی پلوپز(2  فربرقی(1

 ندارد؟ نقشی مورد دو کدام ایجاد در زمین ی جاذبه نیروی-22

 جرم(0 جسم سقوط جنبشی انرژی(٣ وزن(2  گرانش ایی ذخیره انرژی(1

 شود؟ منتقل ذرات لرزش طریق از تواند می انرژی های صورت از یک کدام -23

 مغناطیسی انرژی(0 صوتی انرژی(٣ تابشی انرژی(2  الکتریکی انرژی(1

 است؟ شبیه وسیله کدام به نان تستر یک در انرژی تبدیل -24

 برقی ی هویه(0 فر گردان جوجه(٣ گیر آبمیوه(2  خاگی گاز اجاق(1

 کند؟ می فراهم را زدن جوانه برای الزم انرژی زیر موارد از یک کدام -25

 غذا شیمیایی انرژی(٣ خاك معدنی مواد(٣ نورانی انرژی(2  آب(1

 

 :پاسخ

21) ٣ 

22) 0 

23) ٣ 
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