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  انرژی را تعریف کنید-

 مهمترین ویژگی انرژی چیست؟ -2

  در هر کدام از جمالت زیر کار به چه معنایی دارد - 

در حال کار کردن برای حل مشکلم  کار من دندان پزشکی است               مامروز خیلی کار دار

                   هستم

  تعریف کنید فیزیکی کار را از نظر -4

   دو عامل مهم در انجام کار را بنویسید -5

در حال حرکت است و روی پدال گاز فشار  ماشین(الف در هرمورد اثر نیرو را بنویسید -6

تبالیست برای وقتی فو(د وقتی پدال ترمزماشین را فشار می دهیم(ج وقتی فنر را می کشیم(ب میدهیم

  وقتی فرمان اتوموبیل را می چرخانیم(ه به توپ ضربه می زند  پنالتی

  وقتی جسمی را روی زمین می کشیم بر چه نیرویی غلبه می کنیم و کدام نیرو کار انجام میدهد -7

  دهدبر چه نیرویی غلبه می کنیم و کدام نیرو کار انجام می  وقتی جسمی را از زمین بلند می کنیم -8

  در چه صورت نیرو کار انجام نمی دهد -9

آیا انرژی و نیرو مصرف کرده  بلند کند ولی نمی تواند  علی میخواهد جعبه سنگینی را -10

  آیا کار انجام داده است؟دلیل بیاورید        است؟

  .  فرمول کار را بنویسید11- 

  متر جابجا می کنیم مقدار کار را حساب کنید؟ 4نیوتون را  05جسمی را با نیروی -12

ژول انرژی مصرف می شود این جسم تا چه  0055کیلوگرم  05برای باال بردن جسمی به جرم  -13

  ارتفاعی باال می رود

سانتی متر جابجا کند جرم سامان چقدر  455کیلو ژول انرژی مصرف می کند تا جسمی را  0سامان  -14

  است؟

برابر شود مقدار  4نصف شود و مقدار جابجایی ماشین  ماشین اگر مقدار نیروی وارد شده بر یک -15

  کار انجام شده چقدر است؟

 وب سایت ندای علوم تجربی  

می کشد کار  متر 0نیوتنی روی میز به انداره  0نیوتن را با نیروی  4ه وزن آموزی کتابی ب دانش -16

http://nedayeoloom.blogfa.com/
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  نیروی دانش آموز و نیروی جاذبه زمین چقدر است؟

  و برای هر کدام مثال بزنید  شکل های مختلف انرژی را بنویسید -17

رت استا در هر کدام از وسایل یا پدیده های زیر چه تبدیل انرژی روی می دهد -18

کرم شب  میکروفون                     ماشین لباسشویی                         خودرو

موتور  بلندگو                          سوختن چوب                          تاب

                (دینام)ژنراتور بخاری برقی                          باتری معمولی                          ماشین

  غذاسازی گیاهان                            بخاری نفتی      

  انرژی جنبشی چیست؟ -19

  انرژی جنبشی یک جسم به چه عواملی بستگی دارد -20

رژی جنبشی کدام بیشتر است دلیل اگر دو اتوموبیل مشابه باشد و سرعت یک ماشین بیشتر باشد ان -21

  بیاورید

ثابت  ماشین سواری و یک کامیون را در نظر بگیرید اگر با سرعت برابر و در یک مسیر یک -22

    حرکت کنند انرژی جنبشی کدام بیشتر است دلیل بیاورید

    فرمول انرژی جنبشی را بنویسید -23

ر بر ثانیه حرکت می کند انرژی جنبشی این متحرک را مت 4کیلوگرم با سرعت  05جسمی به جرم  -24

  حساب کنید

  انرژی پتانسیل را تعریف کنید -25

  شکل های مختلف انرژی پتانسیل را نام ببرید -26

  منظور از انرژی پتانسیل گرانشی چیست -27

  تبدیل می شود..............به..............وقتی از کوه باال میرویم انرژی -28

  تبدیل می شود........................به........................وقتی از کوه پایین می آییم انرژی -29

و در رضا در قله کوه است و به طرف پایین می آید در کدام قسمت کوه انرژی جنبشی صفر است  30

  کدام قسمت انرژی پتانسیل و جنبشی برابر است؟

  انرژی پتانسیل گرانشی به چه عواملی بستگی دارد؟ -31

  فرمول انرژی پتانسیل گرانشی را بنویسید -32

انرژی پتانسیل گرانشی را حساب  متری قرار می دهیم 6نیوتون در ارتفاع  05جسمی به وزن  -33
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   کنید

سانتی متری از سطح زمین قرار می دهیم انرژی پتانسیل  655کیلوگرم را در ارتفاع  0رم توپی به ج -34

  گرانشی را حساب کنید

سانتیمتر باشد انرژی  00پله باال می رود اگر ارتفاع هر پله  05کیلوگرم از  65شخصی به جرم  -35

  پتانسیل گرانشی را به دست آورید؟

متری باال می رود جرم این شخص  40 مصرف می کند تا از ارتفاعکیلوژول انرژی  05شخصی  -36

    چقدر است؟

    منظور از انرژی پتانسیل شیمیایی چیست؟ -37

    منظور از پتانسیل کشسانی چیست -38

  تبدیل می شود..................به.................وقتی فنر را می کشیم یا رها میکنیم انرژی -39

  تبدیل می شود.................به..................فنر کشیده شده یا فشرده شده را رها کنیم انرژیوقتی  -40

  تبدیل می شود......................به...................وقتی کمان تیر را می کشیم انرژی -41

  تبدیل می شود.....................به......................وقتی کمان فشرده شده را رها می کنیم انرژی -42

  چه تبدیل انرژی روی می دهد حالت یک ورزشکار پرش با نیزه را انجام میدهد در هر -43

  هنگامی که دونده می دود-1

  هنگامی که با نیزه خود را پرتاب می کند -2

  وقتی ورزشکار از طرف دیگر مانع پایین می آید -3

    رخورد کند و توقف کندوقتی ورزشکار به سطح تشک ب -4

  چیست و بزرگترین آن چه نام دارد تاندون یا زردپی -44

   وظیفه تاندون آشیل چیست؟ وب سایت ندای علوم تجربی -45

    وقتی توپی را پرتاب می کنیم چه تبدیل انرژی به وجود می آید-46

    وقتی کار انجام میشود چه تغییری در انرژی ایجاد می کند -47

    قانون پایستگی انرژی را تعریف کنید -48

  بدن انسان در چه زمانی به انرژی نیاز دارد -49

  انرژی خود را به دست می آورد......................بدن انسان از طریق -50

  انرژی شیمیایی را تعریف کنید -51
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  یکای انرژی شیمیایی چیست؟ -52

    گرم چیست منظور از کیلوژول بر -53

  کیلوژول بر گرم است چیست؟0/00منظور از انرژی موجود در روغن نباتی  -54

   و کیلو کالری وجود دارد؟ ژول چه رابطه ای بین -55

 کیلو کالری چند ژول است؟ وب سایت ندای علوم تجربی 10-56

  منظور از آهنگ مصرف انرژی چیست؟ -57

 کیلوژول است این جمله یعنی چه؟ 06بدن  آهنگ مصرف انرژی در -58


