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 01دقیقه

امضاء دبیر:
بارم

الف) جاهای خالی
الف) وقتی جسمی را بلند می کنیم انرژی  ............................در آن ذخیره می شود.
ب) منبع تولید ذغال سنگ بقایای برخی  ................................است.
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ج) سوخت هسته ای یک منبع  ..........................است.
د) عامل اصلی گرمایش زمین  ...................................می باشد.
ب) صحیح و غلط
الف) زمانی به وجود انرژی پی می بریم که تبدیل شود.

ص() غ()

ب) هر جسمی که حرکت دارد همواره انرژی پتانسیل گرانشی دارد.

ص() غ()

ج) تاندون آشیل در بدن می تواند انرژی شیمیایی را به انرژی کشسانی تبدیل کند.

ص() غ()

د) انرژی جنبشی به جرم و سرعت جسم بستگی دارد.

ص()
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غ()

ج) مفاهیم زیر را تعریف کنید
الف) قانون پایستگی انرژی:
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ب) انرژی شیمیایی ذخیره شده:

د) پاسخ کوتاه دهید
الف) منظور از انرژی تجدید پذیر چیست؟
ب)عوامل موثر در انجام کار را نام ببرید.
ج) چهار مورد از اثرات نیرو بروی یک جسم را نام ببرید.
د) منظور از آهنگ مصرف انرژی چیست؟
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هـ) تبدیل های انرژی زیر را با مثالی نشان دهید.
الف) تبدیل انرژی پتانسیل شیمیایی به کشسانی
ب) تبدیل انرژی پتانسیل شیمیایی به گرمایی
ج) تبدیل انرژی نورانی به پتانسیل شیمیایی
د) تبدیل انرژی جنبشی به پتانسیل گرانشی
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هـ) تبدیل انرژی جنبشی به صوتی
ز) تبدیل انرژی کشسانی به حرکتی
ط) تبدیل انرژی پتانسیل گرانشی به جنبشی
ظ) تبدیل انرژی پتانسیل گرانشی به انرژی الکتریکی
ی) به سواالت پاسخ کامل دهید.
الف) چرا در سال های آینده توجه به سوخت های تجدید پذیر بیشتر می شود؟

ب) چهار مورد از انرژی تجدید پذیر را نام ببرید.

ج) یک المپ الکتریکی از  2222ژول انرژی تولیدی  0022ژول آن را تبدیل به نور می کند و مابقی را به صورت گرما هدر می
دهد .چند ژول انرژی تبدیل به حرارت می شود؟

د) از خوردن  022گرم حبوبات

و  022گرم شیر چند ژول انرژی حاصل می شود؟ (انرژی ذخیره شده درحبوبات شده  5کیلو ژول بر گرم و

انرژی ذخیره شده در شیر  3کیلو ژول بر گرم است).
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هـ)در شکل زیر کار انجام شده توسط نیروی  Fدر مسیر  Aتا  Bچند ژول است؟
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و) با خوردن  022گرم غالت چند دقیقه می توان ورزش کرد؟ ( آهنگ مصرف انرژی ورزش کردن  02کیلوژول بر دقیقه و انرژی ذخیره شده
در غالت  5کیلوژول بر گرم است).

ط) شخصی یک وزنه  022نیوتنی را  5دقیقه روی سر خود ثابت نگه می دارد .شخص دیگر این وزنه را  22دقیقه روی سر خود
نگه می دارد .کدام یک کار بیشتری انجام می دهند؟

موفق باشید

