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                       نیاز به تالش بیشتر                      قابل قبول                    خوب خیلی خوب :            تیجه ارزشیابی        ن

  ســــــــــــــــواالت

  ر کدام یک از وسایل زیر انرژي الکتریکی به انرژي حرکتی تبدیل می شود ؟د.1

          جارو برقی)  ب                                                پنکه برقی )الف

 همه ي موارد)د                                               چرخ گوشت)    ج

  یر انرژي الکتریکی به انرژي گرمایی تبدیل می شود ؟در کدام  یک از وسایل ز.2

                       اتو ) ب                                             گازيبخاري)الف

 یخچال)   د                                         آبمیوه گیري )  ج

  انرژي  اجسام  در حال حرکت چه نام دارد ؟.3

            )جنبشی ( انرژي حرکتی )  ب                                   ل نرژي پتانسیا)الف

 انرژي الکتریکی)  د                                     انرژي شیمیایی  ) ج

  انرژي ذخیره شده در آب پشت سد یا فنر جمع شده چه نام دارد ؟.4

                          شیمیایی)  ب                                               پتاسیل   )الف

 هسته اي )  د                                             الکتریکی  )ج

  چه نام دارد ؟......) بنزین  و(  سوخت ها  انرژي موجود در غذاها و.5

                        حرکتی )  ب                                         شیمیایی  )الف

 گرمایی )  د                                               نورانی  ) ج

  خورشید کدام یک از انرژي  هاي زیر را دارد ؟.6

                        حرکتی )  ب                                       گرمایی  )الف

  3 و 1موارد )  د                                              نورانی) ج

  کدام جمله د رمورد انرژي درست است ؟.7

                    انرژي می تواند از شکلی به شکل دیگر تبدیل شود  )الف

                          انرژي توانایی انجام کار است )  ب

                                                          انرژي جرم و حجم ندارد   )ج

 همه ي موارد  )  د

  استفاده ي زیاد از کدام یک از انرژي هاي زیر توصیه نمی شود ؟.8

             انرژي نورانی خورشید)                                                     بحرکتی باد  )الف

  انرژي گرمایی خورشید )                    دمیایی سوخت هاي فسیلیانرژي شی) ج

  روي بخار می گیریم چه انرژي به انرژي  ) 20فعالیت ص ( وقتی مارپیچ کاغذي را .9

  دیگر تبدیل می شود ؟

           گرمایی به شیمیایی  )                                            بگرمایی به حرکتی )الف

   ماهیچه اي به حرکتی)                                        دشیمیایی به ماهیچه اي ) ج

  در برگ درختان انرژي نورانی خورشید به چه چیزي تبدیل می شود ؟.10

            انرژي گرمایی )                                    بانرژي شیمیایی میوه ها )الف

    انرژي الکتریکی)    د                                                  حرکتیانرژي ) ج

  دو مثال بزنید که در آن انرژي صوتی به انرژي حرکتی تبدیل می شود ؟.11

 

  منشاء تمام انرژي هاي موجود در زمین چه می باشد ؟.12

  

 

  انرژي هاي پاك کدام هستند ؟.13

  

 

  نام ببرید و بنویسید انرژي حاصل از مصرف  این ها چه اثري بر سوخت فسیلی سه . 14

  محیط زیست دارد ؟

  

 

  انرژي و ماده را تعریف کنید و تفاوت آن ها را بنویسید ؟.15

  

 


