
 ( کار و انرژی و تبدیل انرژی) ۸فصل
 
 .انرژی را تعریف کنيد-۱
 
 مهمترین ویژگی انرژی چيست؟ -۲
 
 .در هر کدام از جمالت زیر کار به چه معنایی دارد -۳

 امروز خيلی کار دارم کار من دندان پزشکی است
 در حال کار کردن برای حل مشکلم هستم 

 
 کار را از نظر فيزیکی تعریف کنيد -٤
 
 دو عامل مهم در انجام کار را بنویسيد -٥
 
 در هرمورد اثر نيرو را بنویسيد -٦

 الف)ماشين در حال حرکت است و روی پدال گاز فشار ميدهيم
 ب)وقتی فنر را می کشيم

 ج)وقتی پدال ترمزماشين را فشار می دهيم
 د)وقتی فوتباليست برای پنالتی به توپ ضربه می زند

 را می چرخانيم ه)وقتی فرمان اتوموبيل
 
 وقتی جسمی را روی زمين می کشيم بر چه نيرویی غلبه می کنيم و کدام نيرو کار انجام ميدهد -۷
 
 وقتی جسمی را از زمين بلند می کنيم بر چه نيرویی غلبه می کنيم و کدام نيرو کار انجام ميدهد -۸
 
 در چه صورت نيرو کار انجام نمی دهد -۹
 

آیا انرژی و نيرو مصرف کرده است؟ آیا کار . نگينی را بلند کند ولی نمی تواندعلی ميخواهد جعبه س -۱۰
 انجام داده است؟دليل بياورید

 
 فرمول کار را بنویسيد -۱۱

 
 متر جابجا می کنيم مقدار کار را حساب کنيد؟ ٤نيوتون را  ٥۰جسمی را با نيروی -۱۲

 
انرژی مصرف می شود این جسم تا چه  ژول ۲٥۰۰کيلوگرم  ۱۰برای باال بردن جسمی به جرم  -۱۳

 ارتفاعی باال می رود
 

سانتی متر جابجا کند جرم سامان چقدر  ٤۰۰کيلو ژول انرژی مصرف می کند تا جسمی را  ۲سامان  -۱٤
 است؟

 
برابر شود مقدار کار  ٤اگر مقدار نيروی وارد شده بر یک ماشين نصف شود و مقدار جابجایی ماشين  -۱٥

 است؟ انجام شده چقدر
 

متر می کشد کار نيروی  ۲نيوتنی روی ميز به انداره  ۲نيوتن را با نيروی  ٤دانش آموزی کتابی به وزن  -۱٦
 دانش آموز و نيروی جاذبه زمين چقدر است؟

 
 شکل های مختلف انرژی را بنویسيد و برای هر کدام مثال بزنيد -۱۷

 



 انرژی روی می دهد در هر کدام از وسایل یا پدیده های زیر چه تبدیل -۱۸
 استارت خودرو ماشين لباسشویی ميکروفون

 کرم شب تاب سوختن چوب بلندگو
 موتور ماشين باتری معمولی بخاری برقی

 ژنراتور(دینام) بخاری نفتی غذاسازی گياهان
 

 انرژی جنبشی چيست؟ -۱۹
 

 انرژی جنبشی یک جسم به چه عواملی بستگی دارد -۲۰
 

ه باشد و سرعت یک ماشين بيشتر باشد انرژی جنبشی کدام بيشتر است اگر دو اتوموبيل مشاب -۲۱
 دليل بياورید

 
یک ماشين سواری و یک کاميون را در نظر بگيرید اگر با سرعت برابر و در یک مسير ثابت حرکت کنند  -۲۲

 انرژی جنبشی کدام بيشتر است دليل بياورید
 

 فرمول انرژی جنبشی را بنویسيد -۲۳
 

متر بر ثانيه حرکت می کند انرژی جنبشی این متحرک را  ٤کيلوگرم با سرعت  ۲۰جرم جسمی به  -۲٤
 حساب کنيد

 
 انرژی پتانسيل را تعریف کنيد -۲٥

 
 شکل های مختلف انرژی پتانسيل را نام ببرید -۲٦

 
 منظور از انرژی پتانسيل گرانشی چيست -۲۷

 
 ............تبدیل می شودوقتی از کوه باال ميرویم انرژی..............به.. -۲۸

 
 وقتی از کوه پایين می آیيم انرژی........................به........................تبدیل می شود -۲۹

 
رضا در قله کوه است و به طرف پایين می آید در کدام قسمت کوه انرژی جنبشی صفر است و در  ۳۰

 کدام قسمت انرژی پتانسيل و جنبشی برابر است؟
 

 انرژی پتانسيل گرانشی به چه عواملی بستگی دارد؟ -۳۱
 

 فرمول انرژی پتانسيل گرانشی را بنویسيد -۳۲
 

 متری قرار می دهيم انرژی پتانسيل گرانشی را حساب کنيد ٦نيوتون در ارتفاع  ٥۰جسمی به وزن  -۳۳
 

ی دهيم انرژی پتانسيل سانتی متری از سطح زمين قرار م ٦۰۰کيلوگرم را در ارتفاع  ۲توپی به جرم  -۳٤
 گرانشی را حساب کنيد

 
سانتيمتر باشد انرژی  ۱٥پله باال می رود اگر ارتفاع هر پله  ۳۰کيلوگرم از  ٦۰شخصی به جرم  -۳٥

 پتانسيل گرانشی را به دست آورید؟
 

متری باال می رود جرم این شخص چقدر  ٤۰کيلوژول انرژی مصرف می کند تا از ارتفاع  ۲۰شخصی  -۳٦
 ؟است



 
 منظور از انرژی پتانسيل شيميایی چيست؟ -۳۷

 
 منظور از پتانسيل کشسانی چيست -۳۸

 
 وقتی فنر را می کشيم یا رها ميکنيم انرژی.................به..................تبدیل می شود -۳۹

 
 .......تبدیل می شودوقتی فنر کشيده شده یا فشرده شده را رها کنيم انرژی..................به.......... -٤۰

 
 وقتی کمان تير را می کشيم انرژی...................به......................تبدیل می شود -٤۱

 
 وقتی کمان فشرده شده را رها می کنيم انرژی......................به.....................تبدیل می شود -٤۲

 
 در هر حالت چه تبدیل انرژی روی می دهد یک ورزشکار پرش با نيزه را انجام ميدهد -٤۳
 هنگامی که دونده می دود-۱
 هنگامی که با نيزه خود را پرتاب می کند -۲
 وقتی ورزشکار از طرف دیگر مانع پایين می آید -۳
 وقتی ورزشکار به سطح تشک برخورد کند و توقف کند -٤
 

 تاندون یا زردپی چيست و بزرگترین آن چه نام دارد -٤٤
 

 وظيفه تاندون آشيل چيست؟ -٤٥
 

 وقتی توپی را پرتاب می کنيم چه تبدیل انرژی به وجود می آید-٤٦
 

 وقتی کار انجام ميشود چه تغييری در انرژی ایجاد می کند -٤۷
 

 قانون پایستگی انرژی را تعریف کنيد -٤۸
 

 بدن انسان در چه زمانی به انرژی نياز دارد -٤۹
 

 ................انرژی خود را به دست می آوردبدن انسان از طریق...... -٥۰
 انرژی شيميایی را تعریف کنيد -٥۱

 
 یکای انرژی شيميایی چيست؟ -٥۲

 
 منظور از کيلوژول بر گرم چيست -٥۳

 
 کيلوژول بر گرم است چيست؟۲/۳۲منظور از انرژی موجود در روغن نباتی  -٥٤

 
 ؟چه رابطه ای بين ژول و کيلو کالری وجود دارد -٥٥

 
 کيلو کالری چند ژول است؟ ۱۰ -٥٦

 
 منظور از آهنگ مصرف انرژی چيست؟ -٥۷

 
 کيلوژول است این جمله یعنی چه؟ ۱٦آهنگ مصرف انرژی در بدن  -٥۸

 


