
 یفصل منابع انرژ - علوم هفتم 9درس  نمونه سوال

.دیمربوط به سوالها قراردارد. لطفاابتدا آنهارا دانلود کن یسوال ها جدول وشکل ها درادامه

. دیهر جمله را انتخاب کن یکلمه مناسب برا ر،یکلمات ز نیاز ب -1

ریناپذ دیتجد -تانکر  –فتوسنتز  -دیخورش –خطوط لوله  نیزم – ریپذ دیتجد

، .................. است . میکن یکه از آن ها استفاده م ییها یمنبع همه انرژ باًیتقر -الف

........................... هستند . یاز جمله منابع انرژ یو هسته ا یلیفس یسوخت ها-ب

 330از شیحاصل از آن ) روزانه ب  ینفت یانتقال نفت خام وفراورده ها ران،یدر کشور ا  -ج

باشد . ی........................... م قی(  به نقاط مختلف کشورمان  از طر تریل نویلیم

 یوقت تمام نم چیشوندو ه نیگزیتوانند به طور مداوم جا ی...........................م یمنابع انرژ-د

شوند .
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 قیرشته محصوالت که  از طر کی فیتوص یبرا یستیز یاصطالح سوخت ها -ه

رود . ی، به کار م دیآ ی........................ به دست م

؟ ستیچ یداریاز نظر پا  ریناپذ دیتجد یبا منابع انرژ  ریدپذیتجد یتفاوت منابع انرژ -2

:  دیکن یطبقه بند رینا پذ دیو تجد ریپذ دیرا به دو گروه تجد ریز یمنابع انرژ-3

  - ییگرما نیزم – مد و جزر – ایامواج در -غال سنگز - یعیگاز طب  - دیخورش  -))    باد 

((   یبرق آب -  یهسته ا یها سوخت  –( یاهی)گ یستیز  یسوخت ها  -نفت 

:........................ریدپذیتجد

:.....................ریناپذ دیتجد

چگونه بوجود آمده اند ؟ یلیفس یبا توجه به شکل ، سوخت ها -4

زغال سنگ : ...............- الف

نفت خام و گاز : ..............-ب

.                                                                                                                          دیسیرا بنو یانرژ دیتول یبرا یلیفس یسوخت ها بیع کیو  تیمز کی-5

ب :  ...................ی.................                                            ع: .. تیمز
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، باد  و ....  دی) خورش ریپذ دیتجد یها یجهان ، استفاده از انرژ یدر کشور ها یلیبه چه دال-6

( دیاوریب لیاست ؟) سه دل شی(  به سرعت  در حال افزا

. دیکن شنهادیدر خانه تان ،  دو راه پ یکیالکتر یدر مصرف انرژ ییصرفه جو یبرا -7

؟ ردیگ یصورت م یانرژ لیچه تبد یدیخورش یها صفحه در –الف -8

. دیسیرا بنو یدیخورش یچهار  کاربرد صفحه ها  -ب

.دیسیرا بنو یدیخورش یطرز کار آبگرم کن ها-9

دهد ؟ یرا نشان م  یرژاستفاده از کدام منبع ان ریز شکل –الف   -10

؟  ریناپذ دیتجد ایاست  ریپذ دیتجد  ،یمنبع انرژ نیا  -ب

؟ ستیدستگاه چ  نینام ا -ج

؟ ردیگ یصورت م یانرژ لیدستگاه چه تبد نیدر ا-د

و  دهیشان خط کش ریکرده و ز دایوجود دارد . آن ها را پ یغلط علم  3  ریدر  متن ز -11

. دیسیآن کلمه بنو یهر کدام را باال حیصح

Alireza Sanati
@ASR_haftom



 یجنبش یباد به شکل انرژ  لیپتانس  یشود تا  انرژ ی، سبب م  ای))  وزش باد در سطح آب در

) موج ( آن را پس دهد  یجنبش یبه شکل انرژ یشود و پس از مدت کوتاه رهیذخ ایدر آب در

 یبه وجود م یتر یبزرگ تر و  پر انرژ یباشد ، موج ها  شتریباد  ب  لیپتانس  ی.  هرچه انرژ

در سواحل  یا ژهیو یها نی، تورب ایدر یموج ها قیاز طر یکیالکتر یانرژ دیتول یبرا.  دیآ

کشور پرتغال به کار گرفته شده است . ((

؟ ستیچ ییگرما نیزم یانرژ از منظور –الف -12

. دیسیرا بنو ییگرما نیزم یچهار کاربرد انرژ  -ب

.  دیبه سؤاالت پاسخ ده ریبا توجه به شکل ز-13

 یدهد  که به آن انرژ یبرق  را نشان  م دیتول یروش ها نیاز پاک تر یکی  ریز شکل – الف

. ندیگو ی........................ م

. دیسی( را بنو 2و1مشخص شده  ) شماره  ینام دستگاه ها  -ب

1 -  .............2 - ...........

شود و  یم لی................تبد  ینوع  ................است که ابتدا به انرژ آب پشت سد از  یانرژ   -ج

شود . یم لی.................... تبد یدر ................ به انرژ  یانرژ نیسپس ا

: رندیو گاز مورد استفاده قرار گ عیجامد ، ما یتوانند به شکل ها یم یستیز یسوخت ها -14

مورد استفاده بشر  کدام است ؟ یشکل انرژ نیتر یمیقد  - الف
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 دیسیکاربرد آن را بنو کیآورند ؟   یرا چگونه به دست م یستیز یسوخت ها عیشکل ما -ب

.

. دیسی؟   دو کاربرد آن را بنو ستیگاز چ ستیز –ج

 یکیالکتر  یرا به انرژ دیخورش ینوران یچند در صد انرژ  یدیخورش یتر صفحه ها شیب -15

کنند ؟ یم لیتبد

20  -الف

99  -ب

10   -ج

75  -د

منحصر به فرد است ؟ یدیخورش یانرژ رهیاز نظر ذخ ریپذ دیتجد یکدام منبع انرژ -16

باد  - الف

یستیز یسوخت ها  -ب

ایامواج در   -ج

ییگرما نیزم  -د

شود ؟ یم نیتأم یقیبشر از چه طر ازیمورد ن یدرصد از انرژ 85از  شیدر حال حاضر ب -17
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آب  - الف

باد   -ب

یهسته ا یسوخت ها-ج

یلیفس یها سوخت – د

دهد ؟ یرا نشان م یاستفاده از کدام منبع انرژ ریشکل ز  -18

ییگرما نیزم  -الف

یلیفس یسوخت ها  -ب

یستیز یسوخت ها  -ج

 یهسته ا یسوخت ها  -د
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