
9

9

9

9

9
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214

241
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سؤاالت تشریحی

پاسخنامه ی سؤاالت تشریحی

سؤاالت تستی

پاسخنامه ی سؤاالت تستی
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انرژی چیست؟

گر کمی به اطراف خود نگاه کنیم، انواع مختلف انرژی و کاربردهای آن را مشاهده می کنیم. ما در زندگی روزمره از واژه ی انرژی بسیار استفاده   ا
می کنیم؛ مثالً بسیاری از وسایل اطراف ما با انرژی الکتریکی کار می کند. وقتی کنار ساحل نشسته ایم امواج دریا را می توانیم ببینیم که انرژی 
دارند. در ماه رمضان که مردم روزه می گیرند مخصوصاً در فصل تابستان که حدود 15 ساعت باید چیزی نخورند، انرژی بدنشان کم شده و 

نزدیک افطار با کمبود انرژی مواجه می شوند. انرژی باتری می تواند المپ چراغ قوه را روشن کند و ... .
 انرژی توانایی انجام کار است یعنی برای انجام هر کاری مثل دویدن، نوشتن، خوابیدن، فکر کردن و تغییر مواد مثل سوختن شمع،  ذوب آهن، 

پاره کردن کاغذ و ... به انرژی نیاز داریم. 

برای اجنام هر کاری انرژی الزم است اّما با هر انرژی منی توان هر کاری اجنام داد، مثالً یک کودک 
انرژی دارد اّما منی تواند وزنه ای را که یک وزنه بردار از زمنی بلند می کند، بردارد.

تفاوت انرژی و ماده

گر یک   ویژگی های ماده عبارت اند از: 1- جرم دارد. 2- حجم دارد. 3- از مولکول تشکیل شده  است. اّما انرژی این ویژگی ها را ندارد. مثالً ا
گر یک چراغ قوه را روشن کنیم تا اتاق تاریک را روشن کند، تأثیری در مقدار  میله ی 1 کیلوگرمی را گرم کنیم، جرمش تغییری نمیکند و یا ا

هوای اتاق یا مقدار مواد داخل اتاق مثل میز و صندلی و تلویزیون و ... ندارد.
تفاوت انرژی و نیرو

 انرژی توانایی انجام کار است، اّما نیرو مقدار کشش و رانش است.
 اغلب نیروها جهت دارند مثل نیروی گرانشی که جهتش به طرف زمین است، یا نیروی مغناطیسی که جهتش به طرز قرار گرفتن قطب ها 

بستگی دارد اّما انرژی جهت ندارد؛ مثالً گرمای شوفاژ یک اتاق یا نور المپ یا صدای تلویزیون یک اتاق جهت خاصی ندارد.
 یکا )واحد اندازه گیری( و وسیله ی اندازه گیری نیرو و انرژی تفاوت دارند. یکای نیرو نیوتن و یکای انرژی ژول است. نیرو را با نیروسنج و انرژی 

کالری متر اندازه می گیرند. گرمایی را با

درس نهم: سفر انرژی

درس نهم

سفر انـرژی 
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برای اعمال نیرو به یک جسم، باید حتماً انرژی وجود داشته باشد یعنی بدون انرژی در واقع نیرو وجود ندارد.

یبقهتشردیت ننژیتس 

صورت های انرژی

انرژی انواع مختلفی دارد؛ از قبیل:
1- انرژی شیمیایی 2- انرژی نورانی )تابشی( 3- انرژی الکتریکی 4- انرژی گرمایی )حرارتی( 5- انرژی مکانیکی )حرکتی( 6- انرژی صوتی

 7- انرژی هسته ای

در تقسیم بندهای قدمیی، انرژی ماهیچه ای را نیز جزء صورت های انرژی می دانستند اّما امروزه آن را جزء انرژی شیمیایی می دانند.

انرژیشیمیایی)پنهان(
 انرژی ذخیره شده در مولکول های ماّده )پیوندهای بین ذّرات ماّده( را انرژی شیمیایی می گویند. مثل نفت، بنزین، ذغال سنگ، گاز طبیعی 
گاز  و   ( )H O2 بخار آب کسیژن(  ا با  )ترکیب شدن  مواد  این  با سوختن   .  ... و  پارافین شمع، چوب  غذاها،  انواع  فسیلی(،  )سوخت های 

) و انرژی هایی به صورت نور،  گرما، صوت و ... ایجاد می شود. )CO2 کسید کربن دی ا

                
انرژیتابشییانورانی)آشکار(

 تفاوت عمده ای که این صورت انرژی با سایر صورت های انرژی دارد این است که در این صورت 
) حرکت کرده و برای انتشار به ماّده و مولکول نیاز  )300 000/ km

s انرژی، نور با سرعت بسیار زیاد
ندارد؛ یعنی از خأل هم عبور می کند و به ماّده رسیده و در آن اثر می کند.

انرژیگرمایی)آشکار(
گر دست خود   هرگاه بین دو جسم اختالف دما ایجاد شود، گرما از جسم گرم به جسم سرد انتقال پیدا می کند. ا
را نزدیک اتوی داغ نگه داریم، گرمای آن را حس می کنیم. وقتی کنار آتش می ایستیم گرما را حس می کنیم. گرما 

موجب جنبش مولکول های ماّده شده و افزایش فاصله ی مولکول ها و ذرات ماّده را موجب می شود.

 وقتی دو دست خود را محکم به هم مالش می دهیم و یا یک پاک کن را محکم روی میز می کشیم، پاک کن گرم 
می شود. عّلت گرم شدن جسم، جنبش و حرکت ذّرات آن است.

درس نهم: سفر انرژی
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انرژیصوتی)آشکار(
صوت چیزی نیست جز حرکت و جنبش مولکول های ماّده. انرژی صوتی باعث لرزش سریع و حرکت 
ذّره های ماّده شده و این گونه صدا انتقال می یابد. آزمایش معروفی هست که در آن یک زنگ مطابق 
شکل روبه رو در یک پوشش شیشه ای قرار دارد. زنگ را به صدا در می آوریم اّما به آرامی هوای زیر 

درپوش را تخلیه )خالی( می کنیم. پس از مّدتی دیگر صدای زنگ شنیده نمی شود. 

هر چه ذرّات مادّه به هم نزدیک تر باشد، صوت بهتر انتقال می یابد. به همنی علّت صوت در جامدات بهتر از مایعات و گازها انتقال می یابد.

 انجام فّعالّیت مقابل به درک انتقال صوت در مواد بهتر کمک کنید. 

اگر در فعّالیّت قبل، یک نفر با دو انگشت وسط نخ را بگیرد یا اینکه در وسط نخ گره ایجاد کنیم صدا بسیار کمتر انتقال پیدا می کند.

انرژیالکتریکی)آشکار(
انرژیالکتریکیساکن)مالشی(: وقتی بادکنکی را به موی سر مالش می دهیم، با جابجایی الکترون ها )بادکنک از موی سر الکترون  الف

می گیرد( بادکنک دارای بار الکتریکی شده و به دیوار می چسبد یا خرده ی کاغذها را به خود جذب می کند. 
ب انرژیالکتریکیجاری)برق(: وقتی الکترون ها درون سیم برق جاری  شوند، این نوع انرژی ایجاد می شود. بیش 

از 90 درصد وسایل اطراف ما، با این نوع جریان کار می کند. فرض کنید این انرژی نباشد. چه اّتفاقی می افتد؟
 انرژی الکتریکی یکی از بهترین صورت های انرژی است که بشر به آن دست یافته است زیرا: 

تولید این انرژی بسیار راحت است.  الف
ب انتقال این انرژی با سرعت زیاد به جاهای بسیار دور امکان پذیر است. 

ج ذخیره سازی این انرژی امکان پذیر است.
د تبدیل این انرژی به انرژی های دیگر به راحتی امکان پذیر است.

ه آلودگی این انرژی بسیار کم است.
و کنترل این انرژی امکان پذیر است.
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انرژیمکانیکی)همبهصورتآشکاروهمبهصورتپنهاندیدهمیشود(
 هر چیزی که حرکت کند انرژی مکانیکی از نوع آشکار دارد، مثل دوچرخه یا خودرو یا دونده ی در حال حرکت، آب جاری، باد، امواج دریا، 
سنگی که روی زمین در حال غلتیدن است و ... . گاهی انرژی مکانیکی در اجسام ذخیره شده و در مواقع لزوم موجب حرکت جسم می شود؛ 

مانند سنگی که در لبه ی پرتگاهی قرار دارد. جسم در این وضعیت انرژی مکانیکی از نوع پنهان دارد.

 1 توپی که در سراشیبی یک تپه در حال پاینی آمدن است، کودکی که از باالی سرسره در حال سرخوردن و پاینی آمدن است و ... انرژی 

مکانیکی به صورت پنهان و آشکار دارند.
 2 توپی که با یک نخ به سقف خانه ای متصل شده است، دارای انرژی مکانیکی از نوع پنهان است.

انرژیهستهای)پنهان(
 به انرژی ذخیره  شده  در درون هسته ی اتم، انرژی هسته ای می گویند.

 1 انرژی ذخیره شده در هسته ی مواد بسیار زیاد بوده، با شکافنت هسته ی امت 

آزاد شده و می تواند به گرما، نور، الکتریسیته، انرژی مکانیکی )حرکتی ( و ... 
تبدیل شود.

رآکتور  می آورد،  در  کنترل  حتت  و  کرده  مهار  را  انرژی  این  که  دستگاهی   2 

هسته ای است.

 نو عت ننژی

الف انرژی جنبشی )آشکار(

 این انرژی به واسطه ی حرکت و جنبش ذّرات ماّده  ایجاد می شود. انرژی جنبشی یک جسم با جرم و سرعت آن رابطه ی مستقیم دارد.

 این دو خودرو هم جرم هستند، اّما خودرو )1( سرعت بیشتری دارد، پس انرژی 
جنبشی آن بیشتر است. 
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درس 9 - سب   ن ژد

الف  به سؤاالت زیر پاسخ کامل دهید.
نمودار مفهومی زیر را کامل کنید.( 1

پنهان

اهنرژ�

اهنرژ� صولايرتها�

جنبش�

............................................الف)

.............................ج)

..................... .....................د) ................................ل)�)...............مكاهنيك��)................ط).................ح)................................ز)......................و)ه) س)..............ن).................م)

.............................ب)

با کشیدن خط، مشخص کنید هریکاز مفاهیم زیر مربوط به کدام انرژی است.( 2

1( گرمایی

انــــرژی

2( پتانسیل

3( تابشی )نورانی(

4(هستهای

5( شیمیایی

6( صوتی

7( الکتریکی

8( مکانیکی

الف( انرژی ذخیره شده در مولکول بعضی از مواد، مثل ذغال سنگ و 
غذاها است.

مفــاهـیــم

ب( انرژی ذخیره شده در اتم بعضی از مواد مثل اورانیوم است.

ج( یکی از کاربردی ترین صورت های انرژی است که با جاری شدن 
الکترون همراه است.

د( حاصل ارتعاش ذرات ماّده است.

ه ( انرژی ذخیره شده در جسم است.

و( انتقال این انرژی به ماّده و مولکول نیاز ندارد.

ز(اینانرژیهمبهصورتپنهانهمبهصورتآشکاردیدهمیشود.

ح(اینانرژیبهعلّتاختالفدمابیندوجسمایجادمیشود.

درس نهم: سفر انژری
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در فرایند زیر، در جاهای خالی نام انرژی های مناسب قرار دهید.( 3

الف( 

ب( 

ج ( 

انرژی شیمیایی چیست؟( 4

الف( انرژی چیست؟ ب( انرژی چه تفاوتی با نیرو دارد؟ ( 5

در هر یکاز تصاویر زیر، چه شکلیاز انرژی پتانسیل وجود دارد؟( 6

د(  ج(   ب(   الف(   

ز(  ه (   و(     

وسیله ای را نام ببرید که انرژی الکتریکیرا به انرژی نورانی تبدیل کند.( 7

در بدن کرم شب تاب چه تبدیل انرژی صورت می  گیرد؟ ( 8

امواج مخابراتی نوع خاصی از چه انرژی است؟ ( 9
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درس 8 ـ طراحی کنیم و بسازیم

تصویر )ج(( 1

تصویر )ه ( ( 2

تصویر )الف( ( 3

تصویر )ب( ( 4

تصویر )د( ( 5

الف( در جهت حرکت عقربه های ساعت( 6

ب( در جهت حرکت عقربه های ساعت

ج( در خالف جهت حرکت عقربه های ساعت

چرخ بزرگ هم 9 دور می زند.( 7

0 متر بر ثانیه می چرخد.( 8 5/ چرخ کوچک با سرعت

1- از ماشین چرخ و محور( 9
2- از سیستم چرخش جک و انتقال حرکت به ماشین  

الف( ماشین بخار( 10
ب( انرژی گرمایی به مکانیکی تبدیل می شود.  

ج( در خودروها، موتورسیکلت ها، قطارهای دیزلی و ... از آن استفاده می شود.  

11 )

رمز جدول: میل لنگ

12 )

درس 9 ـ سفر انرژی

الف

1 )
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ب  4( 2 الف  5 

د  6 ج  7   

و  3 ه   2   

ح  1 ز  8   

3 )
الف(

ب(

ج(

انرژی ذخیره شده در مولکول بعضی از مواد مثل پارافین شمع، نفت، ( 4
چوب، ذغال و ... را انرژی شیمیایی می گویند.

الف( انرژی توانایی انجام کار است.( 5

ب( نیرو کشش و رانش است اّما انرژی توانایی انجام کار است. انرژی 

جهت ندارد، اّما نیرو جهت دارد.

ب( پتانسیل کشسانی( 6 الف( پتانسیل الکتریکی  

د( پتانسیل شیمیایی ج( پتانسیل گرانشی   

و( پتانسیل گرانشی ه ( پتانسیل هسته ای    

ز( پتانسیل شیمیایی  

المپ( 7

انرژی شیمیایی به نورانی )تابشی(( 8

تابشی )نورانی(( 9

الف؛ زیرا برچسب انرژی آن A است یعنی از مقدار انرژی دریافتی، ( 10
سهم انرژی مفید بیشتر بوده و اتالف انرژی کمتری دارد.

الف( پتانسیل گرانشی( 11

ب( پتانسیل گرانشی

ج( جنبشی - مکانیکی )حرکتی(

د( جنبشی - الکتریکی

الف( توپ 3  ب( توپ 2( 12

الف( انرژی الکتریکی به انرژی گرمایی( 13

ب( انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی )حرکتی(  

ج( انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی )حرکتی(   

د( انرژی مکانیکی )حرکتی( به انرژی الکتریکی   

ه ( انرژی تابشی )نورانی( به انرژی گرمایی   

ب

گزینه ی 1( 14

گزینه ی 2( 15

گزینه ی 4( 16

گزینه ی 3( 17

گزینه ی 1( 18

گزینه ی 1( 19

گزینه ی 1( 20

گزینه ی 1( 21

گزینه ی 3( 22

گزینه ی 1( 23

ج

توانایی( 24

خورشید( 25

پتانسیل کشسانی( 26
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شیمیایی( 27

پتانسیل گرانشی( 28

تجدیدشدنی( 29

د

صحیح( 30

صحیح( 31

غلط( 32

صحیح( 33

صحیح( 34

غلط( 35

سؤاالت تکمیـلـی

از ( 36 و  نورخورشید موجب رشد گیاهان و محصوالت کشاورزی شده 
پسماندهای آن گازی حاصل می شود که به آن زیست گاز می گویند. 

نقطه ی ب( 37

نقطه ی ج( 38

نقطه ی ج پس از برخورد به فنر( 39

تا نقطه ی ب( 40

انرژی شیمیایی به انرژی الکتریکی ( 41

انرژی الکتریکی به انرژی نورانی و گرمایی ( 42

بله، زیرا ُکل انرژی دریافتی 10 ژول و انرژی خروجی هم 10 ژول ( 43
است.

انرژی شیمیایی انسان به انرژی مکانیکی )حرکتی( و سپس به انرژی ( 44
پتانسیل کشسانی و پس از آن به انرژی جنبشی و مکانیکی )حرکتی( تبدیل 

می شود. 

تراکتور الف در یک ساعت 20 لیتر و تراکتور ب در یک ساعت 30 ( 45
لیتر برای 4 هکتار زمین مصرف می کنند. پس تراکتور الف مناسب تر است. 

? = لیتر 30
0 ساعتلیتر 15 5/
1 ساعت?

46 )
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رمز جدول: جیمز ژول 

درس 10 ـ خیلی  کوچک، خیلی بزرگ

الف

با ( 1 که  است(  برآمده  یا  کوژ  یا  محّدب  نوع  از  )نوعی عدسی  ذّره بین 
بزرگ نمایی که دارد می تواند از ذّرات کوچک تصاویر بزرگ تر ایجاد کند.

در همه از عدسی )محدب یا کوژ یا برآمده( استفاده شده است( 2

الف( نوشته های کتاب را بزرگ تر می کند تا خواندن آن راحت انجام شود.

ب( جواهرساز با این وسیله به اصل یا تقلبی بودن جواهر پی می برد.

ج( ستارگان به ویژه سیارات مثل کره ی ماه با این وسیله واضح تر دیده 

می شوند.

د( پزشکان و محققین با این وسیله نوع بیماری ها و اختالالت ایجاد شده 

را متوّجه می شوند.

 ه ( برای بزرگ کردن نمونه ها مثل پر و پای حشرات، سلّول های خون و ... 

از آن استفاده می کنند.

ب( صفحه ی میکروسکوپ( 3 الف( عدسی شیئی 
( المپ  هـ د( کندانسور  ج( تنظیم تند   

پس از تمیز کردن عدسی ها، صفحه ی میکروسکوپ را در پایین ترین ( 4

وضعیت خود قرار می دهیم.

عدسی با بزرگ نمایی زیاد را در مسیر نور قرار می دهیم و مجددًا تصویر 

را تنظیم می کنیم.

الف( 4، ب( 1، ج( 2، د( 3( 5

الف( 3، ب( 6، ج( 5، د( 2، ه ( 4، و( 1( 6

را ( 7 یک شیء  میکروسکوپ  یا  عدسی  ذّره بین،  که  اندازه ای  مقدار  به 

بزرگ تر نشان می دهد، بزرگ نمایی می گویند.
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وزنه ای را از نزدیکی سطح زمین رها کرده ایم. نمودار انرژی جنبشی آن برحسب ارتفاع کدام است؟  2

)4  )3  )2  )1

جسمی در ارتفاعی نسبت به کف اتاق قرار دارد. جسمی دیگر را که دو برابر سنگین تر است، در کنار جسم اوّل قرار می دهیم. انرژی پتانسیل   3

)مرکزی 92-93( جاذبه ای جسم دوم چگونه است؟  
1(دوبرابرانرژیپتانسیلجاذبهایجسماّول،چونجرموسنگینیآندوبرابرجسماّولاست.

2(برابرباانرژیپتانسیلجاذبهایجسماّول،چونهردودریک ارتفاعهستند.
3(نصفانرژیپتانسیلجاذبهایجسماّول،چوندوبرابرسنگینترازجسماّولاست.

4(نصفانرژیپتانسیلجاذبهایجسماّول،چونسختترحرکت خواهدکرد.

دو وزنه ی 2 کیلوگرمی را از ارتفاع 60 و 90 سانتی متری به سمت دو ظرف آب رها کردیم. در   4

)بوشهر 92-93( کدام یک، انرژی ذخیره ای وزنه بیشتر است؟  

1(شکل شمارهی)1(
2(شکل شمارهی)2(

3(هردونیرویمساویدارند.
4(شکل شمارهی)2(نیرویبیشتریدارد.

)مازندران 92-93( در کدام یک انرژی ذخیره  نشده  است؟    5

4(ماشینلباسشوییروشن 3(قابعکس رویدیوار 2(میوهیگالبی 1(فنرفشردهشده

)مازندران 92-93( کدام جمله درست است؟    6

2(بینانرژیوکاررابطهایوجودندارد. 1(منبعهمهیانرژیهاییکهمامصرفمی کنیم،ازگیاهاناست.
4(انرژیدائمًاازشکلی بهشکل دیگرتغییرمی کند. 3(انرژیفقطبهشکل انرژیخورشیدیوجوددارد.

)گلستان 92-93( در کدام گزینه، انرژی ذخیره شده ی وزنه بیشتر است؟    7

0مترباالترازسطحزمینباشد. 4/ 0کیلوگرمیکهبهاندازهی 7/ 1(وزنهی
/003کیلوگرمیکهبهاندازهی2مترباالترازسطحزمینباشد. 2(وزنهی
0مترباالترازسطحزمینباشد. 6/ 0کیلوگرمیکهبهاندازهی 21/ 3(وزنهی
/09مترباالترازسطحزمینباشد. 0کیلوگرمیکهبهاندازهی 5/ 4(وزنهی

)گلستان 92-93( در کدام گزینه تبدیل انرژی نوشته شده، درست نیست؟    8

2(المپروشن:الکتریکی بهنورانیوگرمایی 1(مارماهی:شیمیاییبهالکتریکی
4(مصرفباتری:الکتریکی بهحرکتی 3(رهاشدنزهکمان:ذخیرهایبهحرکتی

)کرمان 92-93( کدام یک از موارد زیر، مصرف انرژی بیشتری را نشان می دهد؟    9

4(1کالری 3(400ژول کیلوکالری 12 )2 1(4کیلوژول

)البرز و قزوین 92-93( در کدام گزینه، بیشترین تبدیل انرژی صورت می گیرد؟    10

2(روشنکردنرادیو  1(سوختنچوب
4(کاربارایانه 3(حرکت یک اسباببازیکوکی

درس نهم: سفر انرژی
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)بوشهر 92-93( ما برای دویدن در یک ساعت ................................ کیلوژول و برای راه رفتن آرام ................................ کیلوژول انرژی نیاز داریم.    11
650 280)4 650 2800)3 65 2800)2 65 280)1

)بوشهر 92-93( کدام صورت انرژی می تواند به سایر انرژی های مورد نیاز تبدیل شود؟    12
4(الکتریکی 3(صوتی 2(مکانیکی 1(نورانی

خانواده ی آقای شیرازی برای تفریح به آبشار مارگون رفتند. برای تهّیه ی کباب، ابتدا چوب های خشک روی زمین را جمع آوری نموده، سپس آن ها   13
را روی هم گذاشته و آتش روشن کردند تا تبدیل به ذغال شود. در این تبدیل، انرژی ............................. به شکل های ............................. و ............................
)فارس 92-93( تبدیل می شود.  

4(شیمیایی،گرما،حرکت 3(ذخیرهای،نور،سوخت 2(نورانی،گرما،حرکت 1(گرمایی،نور،سوخت

)تهران 92-93( نوع انرژی تولیدشده در کدام گزینه با یک دیگر متفاوت نیست؟    14
پرتابتوپ 2(آبپشتسد سقوطبالن 1(کمانکشیدهشده

پرتابدارت 4(قطراتباراندرهوا سوختنذغالسنگ 3(فنرکشیدهشده

هنگام ضربه  زدن با مداد بر لبه ی لیوان، تبدیل انرژی صورت می گیرد. در کدام گزینه، تبدیل انرژی صورت گرفته، برعکس تبدیل انرژی انجام شده   15
هنگام ضربه  زدن به لبه ی لیوان می باشد؟

2(لرزشتارهایصوتی 1(لرزششیشههایمنزلباصدایهواپیما
4(حرکت پروانهایپنکه  3(مالیدندستهابههم

)تهران 92-93( با توّجه به مفهوم، کدام جمله صحیح نمی باشد؟    16
1(عاملبیماریسلوسرماخوردگیباکتری است.

2(اگر4ساعتبدویم،به11200کیلوژولانرژینیازداریم.
3(هرچهسطحتماسچیزیباسطحزمینکمترباشد،میزاناصطکاک کمترخواهدبود.

4(هنگامی که جسمرهامیشود،بهتدریجانرژیایراکهدرخودذخیرهکرده،بهانرژیحرکتی تبدیلمی کند.

منشأ اصلی انرژی موجود در رادیویی که با باتری کار می کند، چیست؟  17
4(الکتریسیته 3(گیاهان 2(نورخورشید 1(شیمیایی

)آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان 92-93( کدام یک از انرژی های زیر، به ترتیب تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر هستند؟    18
انرژیزمینگرمایی 2(انرژیباد انرژیباد 1(انرژیهستهای

انرژیزمینگرمایی 4(انرژیموجدریا انرژیهستهای 3(انرژیموجدریا

)آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان 92-93( انرژی ذخیره شده در سنگ، در کدام یک از گزینه های زیر بیشتر است؟    19
1(سنگ7کیلوگرمیکهبهاندازهی7مترباالترازسطحزمینباشد.

2(سنگ1کیلوگرمیکهبهاندازهی10مترباالترازسطحزمینباشد.
3(سنگ20کیلوگرمیکهبهاندازهی1مترباالترازسطحزمینباشد.

4(سنگ10کیلوگرمیکهبهاندازهی10مترباالترازسطحزمینباشد.

)آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و زنجان 92-93( کدام صورت از انرژی با حواس ما قابل تشخیص نیست؟    20
4(انرژینورانی 3(انرژیصوتی 2(انرژیشیمیایی 1(انرژیگرمایی

)ایالم 92-93( کدام یک از تبدیل های انرژی با بقّیه، تفاوت زیادی دارد؟    21
1(شخصیتیروکمانرامی کشد وسپستیررهامیشود.
2(شخصیباالیکوهمیرودوباچترنجاتپایینمیآید.

3(شخصیازباالیسرسرهدرحالُسرخوردناست.
4(آبدرپشتسدجمعمیشودوبابازشدندریچهبهپایینمیریزد.
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آزروز ترزیوساز 96-97

اگر یک توپ پینگ پونگ را در زیر آب رها کنیم، شروع به حرکت به طرف باال می کند. در حین باال آمدِن توپ، کدام انرژی به انرژِی حرکتی   1

توپ تبدیل می شود؟
2(انرژیذخیرهشدهدرآببهخاطرارتفاع 1(انرژیذخیرهشدهدرتوپبهخاطرارتفاع

4(انرژیگرماییذخیرهشدهدرتوپ 3(انرژیگرماییذخیرهشدهدرآب

به کمک یک  عدسی، کدام یک از پدیده های زیر را نمی توان ایجاد کرد؟  2

2(تصویریازیک جسم،بزرگترازخودآن 1(تصویریوارونهازیک شمع
4(هرسهگزینهرامیتوانایجادکرد. 3(سایهدربرابرنورخورشید

با داشتن مقادیر مشّخصی از »خاک باغچه«، »خاک رس« و »ماسه«، کدام گزینه را برای استفاده در یک زمین شیب دار کشاورزی پیشنهاد   3

می کنید، به طوری که در هنگام بارندگی شدید هم، جذب باالی آب امکان پذیر باشد؟
2(مخلوطخاک رسوخاک باغچه  1(مخلوطماسهوخاک رس

4(مخلوطماسهوخاک رسوخاک باغچه 3(مخلوطماسهوخاک باغچه

جدول زیر را که برای دسته بندی برخی مواّد شیمیایی با توّجه به ویژگی های آن ها تهیه شده است، به دقّت ببینید.

دسته ی 5دسته ی 4دسته ی 3دسته ی 2دسته ی 1
سنگ مرمرآب اکسیژنهسرکهپتاسیم پرمنگناتطال
جوش شیرینآب ژاولجوهرنمکسدیم پرمنگناتآهن

»پ«»ب«»الف«

با توّجه به جدول باال، به پرسش های »4« و »5« پاسخ دهید.

کدام گزینه به درستی مواّد مجهول را در جای خود قرار داده است؟  4

2(الف:آلومینیمـب:نمک خوراکی ـپ:گازکلر 1(الف:مسـب:آبلیموـپ:گازکلر
4(الف:سربـب:آب کیوی ـپ:چسبنشاسته 3(الف:مسـب:آب کیوی ـپ:آب

کدام گزینه درست است؟   5

1(مواّددستهی1معمواًلرسانایبرقبودهودارایچگالیکمترازآبهستند.
2(افزودنبلورهایسدیمپرمنگناتبهآباکسیژنه،باعثتغییرشیمیایینمیشود.
3(اگرجوششیرینوماّدهی»ب«رامخلوطکنیم،حباب)گاز(درستمیشود.

4(ازمیانمواّدباال،فقطمواّددستهی4درتهیهیکاغذکاربرددارند.
متن زیر را به دقّت بخوانید.

علی دانش آموز سال ششم است و همراه خانواده اش در طبقه ی سوم آپارتمان زندگی می کند. او چند بار در روز برای رفتن به مدرسه یا کالس 
ورزشی، خرید روزانه و ... از خانه بیرون می رود و از پلّه استفاده می کند. یک روز در کالس علوم، بحثی درباره ی رابطه ی کم تحّرکی، ورزش و 
سالمتی درگرفت و دانش آموزان موّظف شدند در این باره تحقیق کنند. علی موضوع پیاده روی و باال رفتن از پلّه را انتخاب کرد و یادداشت های 

زیر را از منابع مختلف، جمع آوری نمود.

پیاده روی از جمله فّعالّیت های بدنی است که تأثیرات زیادی بر پیش گیری از بیشتر بیماری ها دارد. در دنیای امروز، پیاده روی بهترین فّعالّیت و 
طبیعی ترین ورزش به منظور کسب آمادگی جسمانی و روانی به حساب می آید. این ورزش لّذت بخش و کم خطر می تواند در دسترس همگان قرار 
گیرد و معموالً به امکانات خاّصی نیاز ندارد. کفش مناسب و لباس راحت، آزاد، نخی و غیرپالستیکی، کمک می کند تا بدن هنگام پیاده روی به 
راحتی تنّفس کند. در همه جا و همه وقت می توان پیاده روی کرد. توصیه می شود در آغاز کار، حّداقل 5 دقیقه آرام راه برویم تا عضالت بدن گرم شود. 

در باال رفتن از پلّه ها، تمام عضالت پاها، عضالت ناحیه ی شکم، بازوها، ماهیچه های کمر و پشت، درگیر این فّعالّیت می شوند. تمام این ها موجب 
تقویت و سالمت سیستم استخوان بندی می شوند. میزان مصرف انرژی در پیاده روی )راه رفتن با سرعت مشّخص و به صورت مستمر، در مّدت زمان 
مثاًل 20 دقیقه( و باال رفتن از پلّه، از خیلی از فّعالّیت های ساده ی روزانه بیشتر است. جدول زیر، میزان مصرف انرژی در یک ساعت را برای یک 

دانش آموز نوجوان، برای چند فّعالّیت ساده ی روزانه آورده است. )اعداد جدول، تقریبی است.(

 

فّعالّیت
میزان مصرف انرژی 

)کیلوکالری در ساعت(

50خوابیدن
65نشستن
110راه رفتن

230راه رفتن تند
350پیاده روی
630دویدن

520باال رفتن از پّله
240بازی های توپی

ایستادن در آسانسور
)به جای استفاده از پّلکان(

75

130غذاخوردن

زمان راه رفتن و یا استفاده از پلّکان، بهتر است بدن به صورت صاف حرکت کند و شکم به جلو نباشد. 

هنگام باال رفتن از پلّه، بهتر است تمام پا بر روی زمین قرار داده شود و تنها پاشنه یا پنجه روی زمین قرار نگیرد، تا تمام کف پا فشار را تحّمل کرده 
و به بدن منتقل کند.  

باال رفتن تندتند از پلّه ها، ناخواسته باعث سایش زانو می شود و سطح مفصلی را تخریب می کند. برای همین، بهتر است 
در پاگرد کمی استراحت کنیم و دوباره پلّه ها را یکی یکی به باال بپیماییم. 

علی نتایج تحقیقات خود را در خانواده مطرح کرد و پس از گفت وگو، قرار گذاشتند برای تقویت عضالت و حفظ سالمتی 
خود، یک روز در میان حدود 40 دقیقه پیاده روی کنند. 

با توّجه به متن باال، به پرسش های »6« تا »10« پاسخ دهید. 

کدام گزینه ی زیر صحیح است؟  6

1(کفشولباسراحتیپیادهروی،ازمواّدطبیعیمحسوبمیشود.
2(برایاین که درابتدایپیادهرویگرمشویم،بهلباسیازجنسمواّدطبیعینیازداریم.

3(پیادهرویابزارخاّصیندارد؛پسفرقینمی کند باچهلباسیپیادهرویکنیم.
4(توصیهمیشوددرهنگامپیادهرویازلباسکاماًلنخیوطبیعیاستفادهکنیم.

کدام یک از تبدیالت انرژی جدول زیر، همواره در پیاده روی اتّفاق می افتد؟  7

حرکتی به الکتریکیجصوتی به الکتریکیبشیمیایی به حرکتیالف
حرکتی به صوتیوگرمایی به حرکتیه حرکتی به گرمایید

4(الفـبـج 3(الفـجـو 2(الفـدـو 1(الفـهـو
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8134 2

 در این گونه سیستم ها، هر چه چرخ دنده کوچک تر باشد، سریع تر می چرخد.

9134 2

در سیستم چرخ و محور هرگاه نیرو به چرخ )چرخ بزرگ( وارد شود، کار 
راحت تر انجام می شود و می توان با نیروی کمتری کار انجام داد.

10134 2

11134 2

12134 2

13134 2

14134 2

15134 2

16134 2

در ماشین چرخ و محور، چرخ مّتصل به محور بوده و با هر دور چرخش 
یکی، دیگری نیز همان مقدار می چرخد.

17134 2

18134 2

19134 2

درس 9 ـ سفر انرژی

1134 2

توّجه داشته باشید، در مکان هایی که بی وزنی است، نیروی پتانسیل گرانشی 
وجود ندارد. پس نیروی پتانسیل گرانشی به وزن جسم و ارتفاع بستگی دارد. 

2134 2

هرچه ارتفاع کمتر شود، میزان انرژی جنبشی افزایش پیدا می کند، در واقع 
میزان سرعت جسم در حال سقوط، در حال افزایش است.

3134 2

انرژی پتانسیل گرانشی که در جسم وجود دارد، به سه عامل مقدار شتاب 
جاذبه ی زمین که معموالً عدد 10 در نظر گرفته می شود، میزان ارتفاع و جرم 
بستگی دارد و اگر جرم دو برابر شود، میزان انرژی ذخیره ای نیز دو برابر می شود.

4134 2

ارتفاع وزنه در ظرف شماره ی یک بیشتر است، پس انرژی ذخیره ای آن 
بیشتر است.

5134 2

ماشین لباسشویی روشن، انرژی حرکتی و الکتریکی دارد و انرژی ذخیره ای 
ندارد، درحالی که در فنر فشرده شده انرژی کشسانی، در میوه ی گالبی انرژی 

شیمیایی و در قاب عکس روی دیوار انرژی پتانسیل گرانشی وجود دارد.

6134 2

7134 2

بررسی گزینه ها: 
= انرژی پتانسیل × شتاب گرانشی× جرم ارتفاع   

0 7 10 0 4 2 8/ / /× × = گزینه ی 1 
003 10 2 0 6/ /× × = گزینه ی 2 
0 21 10 0 6 126/ / /× × = گزینه ی 3  
0 5 09 4 510/ / /× × = گزینه ی 4 

8134 2

در هنگام مصرف باتری، انرژی شیمیایی باتری به الکتریکی تبدیل می شود.

9134 2

گزینه ی 1: 

4 کیلو ژول 4000 ژول کالری 1000 کیلوکالری 1

گزینه ی 2: 

1
2 2 کیلو ژولکیلوکالری  2000 ژول کالری 500  

گزینه ی 3: 

0کیلو ژول4000 ژول 4/ کالری100 01/ کیلوکالری
 

گزینه ی 4: 

/0004کیلو ژول 4 ژولکالری 1 0001/ کیلوکالری

مطابق  می گیرند.  اندازه  کیلوکالری  برحسب  عموماً  را  انرژی  مصرف 

محاسبات باال گزینه ی 1 صحیح است.
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10134 2

بررسی گزینه ها:
گزینه ی 1: در سوختن چوب، انرژی شیمیایی به انرژی گرمایی و نورانی 

تبدیل می شود.
گزینه ی 2: با روشن کردن رادیو، انرژی تابشی و انرژی الکتریکی به انرژی 

صوتی و مقداری گرمایی تبدیل می شود.
گزینه ی 3: در حرکت یک اسباب بازی کوکی، انرژی کشسانی فنر، انرژی 
انرژی  و  باشد  نیز داشته  نورانی و صوتی  انرژی  است  ممکن  و  حرکتی 

گرمایی نیز همیشه در تبدیالت انرژی حضور دارد.
گزینه ی 4: در کار با رایانه، انرژی الکتریکی به انرژی نورانی، گرمایی و 

صوتی تبدیل می شود. 

11134 2

12134 2

حرکتی،  شیمیایی،  مانند  دیگر  انرژی های  به  به راحتی  الکتریکی،  انرژی 

صوتی و ... تبدیل می شود.

13134 2

با توّجه به گزینه ها، بهترین گزینه همین است، ولی اگر به جای حرکت، 
نور بود، کامل تر بود.

14134 2

قطره ی باران و پرتاب دارت، هر دو دارای انرژی پتانسیل و انرژی جنبشی 
هستند.

15134 2

16134 2

میزان سطح تماس جسم در زمان هایی که درون سّیال )آب یا هوا( حرکت 
حرکت  روی جامد  زمانی که  و  مؤثّر است  اصطکاک  میزان  می کند، در 
می کند، اصطکاک به میزان سطح بستگی ندارد. با توّجه به این مطلب، 
گزینه ی 3 نیز گزینه ی صحیحی نیست، ولی ناچاریم با توّجه به گزینه ها، 

گزینه ی 1 را انتخاب کنیم.

17134 2

منشأ اصلی همه ی انرژی ها از انرژی نورانی خورشید است که از انرژی 
هسته ای درون خورشید ایجاد شده است.

18134 2

باد،  انرژی  از انرژی های تجدیدپذیر که در گزینه ها ذکر شده، می توان 
انرژی  درحالی که  برد،  نام  را  دریا  موج  انرژی  و  گرمایی  زمین  انرژی 

هسته ای از انرژی های تجدیدناپذیر است.

19134 2

برای حّل این سؤال، باید از فرمول انرژی پتانسیل گرانشی استفاده شود.

®ÃvºITQÁroºH ³o] yºHo¬JIT{ ÌIÿUnH= × ×  
بررسی گزینه ها:

7 7 10 490× × = ژول گزینه ی 1:   
1 10 10 100× × = ژول گزینه ی 2:  
20 1 10 200× × = ژول  گزینه ی 3:  
10 10 10 1000× × = ژول  گزینه ی 4:  

20134 2

انرژی گرمایی را با المسه، انرژی صوتی را با گوش و انرژی نورانی را با 
چشم حس می کنیم.

21134 2

در گزینه ی 1 انرژی پتانسیل کشسانی به جنبشی و در بقیه انرژی پتانسیل 
گرانشی به جنبشی تبدیل می شود.

22134 2

وقتی شناگر روی تخته ی شیرجه قرار دارد، دارای انرژی پتانسیل است که با 
شیرجه زدن به درون آب، انرژی پتانسیل به انرژی جنبشی تبدیل می شود.

23134 2

در نقطه ی »ج« قطار کمترین ارتفاع را از سطح زمین و بیشترین سرعت 
را دارد؛ پس در واقع بیشترین انرژی جنبشی و کمترین انرژی پتانسیل 

)ذخیره ای( را دارا خواهد بود.

24134 2

انرژی ذخیره ای آب باالی آبشار، به انرژی حرکتی تبدیل می شود.

25134 2

گیاهان، انرژی نورانی خورشید را به انرژی شیمیایی موجود در مواّد غذایی 
تبدیل می کنند.
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 7134 2

در دو روز بعد از واکسیناسیون اول میزان پادتن خون باال می رود و در دو روز 
بعد از واکسیناسیون دوم پادتن خون از مرحله ی قبل نیز باالتر رفته در )3( 
پادتن خون خیلی باالتر می رود و این واکسیناسیون ها بر شدت واکسیناسیون های 
قبل می افزاید نه که بر آن ها اثر نداشته باشد. در )4( بدن نسبت به ویروس 
مقاومت یافته و پادتن کافی برای مقابله با ویروس را دارا می باشد، پس افزایش 

چندانی دچار نمی شود و این اتفاق برای )5( نیز تکرار می شود.

 8134 2

5′ الی′30 می باشد؛ پس  از آنجایی که مدت زمان الزم برای گوارش میوه 
بهترین زمان مصرف آن حداقل نیم ساعت قبل از دریافت نهار و یا شام می باشد.

 9134 2

طبق متن آورده شده، ترشح اسید معده در مدت معینی محتویات معده را به 
شیره ی معده تبدیل می کند و سبب تسریع زمان گوارش مواد غذایی می شود.

 10134 2

تسریع  و  معده  اسید  ترشح  افزایش  غذا سبب  همراه  به  کیوی  خوردن 
گوارش می شود، به دلیل خاصیت اسیدی و آنتی اکسیدانی بیشتر آن.
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1134 2

سازمان استعداد های درخشان گزینه ی 2 را به عنوان پاسخ درست اعالم 
کرده  است. هرچند که گزینه ها خیلی دقیق نیست. علت باال آمدن توپ 
در واقع نیروی ارشمیدسی است که در درس 6 توضیح دادیم. پس انرژی 
مربوط به نیروی ارشمیدسی توپ را باال می آورد. با توجه به این موضوع 

گزینه ی 1 انتخاب بهتری است.

2134 2

3134 2

4134 2

دسته ی )1( همگی فلز هستند.
دسته ی )3( همگی خاصیت اسیدی دارند.

دسته ی )4( همگی خاصیت رنگ بری دارند.

5134 2

مخلوط جوش شیرین و آب لیمو )اسید( گاز CO2تولید می کند. در تهیه ی 
کاغذ از غلتک های آهنی، رنگ برهای مختلف مثل آب ژاول و از اسیدها 

استفاده می شود.

6134 2

7134 2

سوختن مواد غذایی در سلول 

حرکتی
گرمایی

صوتی
شیمیایی  

8134 2

9134 2

خوابیدن  50 1( ایستادن در آسانسور 
نشستن  65 2( راه رفتن تند، بازی توپی 
ایستادن در آسانسور  75 3( باال رفتن از پله 
110 راه رفتن   
غذا خوردن  130  
راه رفتن تند  230  
بازی توپی  240  

پیاده روی  350   
باال رفتن از پله  520  
دویدن  630  

10134 2

در گزینه ی 3 از مصرف انرژی صحبت شده است.




