
 

8فصل  -پیشنهادی پایه هفتمنمونه سواالت  بارم  ردیف 

 نقشه مفهومی زیر را کامل کنید.نمودار  1
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 )فعل جمله را تغییر ندهید.(   . کنیدصحیح تو    یک غلط علمی وجود دارد.آن را مشخص ، در هر کدام از جمالت زیر 1

 تغییر می کند و مقدار کل آن ثابت می ماند.هرگز به وجود نمی آید و یا از بین نمی رود،تنها جرم آن  ، انرژی  - الف

 .است کشسانی لیپتانس یاز نوع انرژ،  ییشده در انواع سوخت ها و مواد غذا  رهیذخ  یانرژ  - ب
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حرکت او   ۀباررکدام گزینه د .رود یراه م   یدر دست دارد و به آرام   کیلوگرم،  50به جرم    یکه جعبه ا   دیریرا درنظر بگ  یشخص 1

 صحیح است؟چرا؟ 

 ژول کار انجام داده است.  200روی جعبه  - ژول کار انجام داده است.              ب  200- الف

 کار انجام داده اند.   ،هم شخص و هم جعبه- روی جعبه کار انجام نشده است.              ت- پ
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را رها   )الف ،ب و پ( قرار دهیم و آن  حالت  3ای آویخته ایم.اگر موقعیت گلوله را در  یک آونگ را مطابق شکل به نقطه   25/1

 جعبه مسافت بیشتری طی خواهد کرد؟چرا؟ ، سازیم،در کدام حالت  
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 الف

 ب

 پ

............ 

 انرژی

 پتانسیل .......

 شیمیایی کشسانی مثال :پرتاب توپ

.......... 
جسمی که باالی سطح زمین  

 قرار دارد 

 ........... 



انرژی گرمایی و نورانی آن،چند ژول  مجموعژول انرژی الکتریکی به ال مپ داده شده است.  9  ، ،در هر ثانیه   زیردر شکل   25/1

 است؟چرا؟ 

 ژول  9- ژول                          ب 10- الف

 صفر- ژول                 ت  9کمتر از - پ
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 جای خالی را با کلمات داخل پرانتز کامل کنید: 1

 سرعت(- مقدار...........آن بستگی دارد.)حجمانرژی جنبشی هر جسم،به جرم جسم و - الف

 پتانسیل شیمیایی(- از نوع انرژی ...............است.)پتانسیل گرانشی  ، انرژی ذخیره شده در انواع سوخت ها و مواد غذایی- ب

 (حجم- ............است که به جسم وارد می شود.)نیرو، یکی از عوامل مؤثر در انجام کار  - ت

 تر( سریع- .)کند تردارد  یشتریب  یجنبش یحرکت کند، انرژ ..........تر باشد و   نیسنگ  یهرچه جسم  - ث
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 کلمات مناسب از ستون  الف  را به عبارات مرتبط از ستون ب  وصل کنید.)یک کلمه اضافه است.( 1

 ب الف

 .وارد شده به جسم، سبب جابه جا شدن آن شود یرویشود که ن یانجام م   یهنگام  - 1

 .شود  لیتبد ایکه منتقل  میبر یم  یبه وجود آن پ  یوقت - 2

 .وابسته است  نیاز سطح زم به وزن جسم و ارتفاع جسم  - 3

 ها  یشده در خوراک  رهیذخ  یانرژ- 4

 گرانشی پتانسیل انرژی •

 کار •

 شیمیایی پتانسیل •

 انرژی •

 نیرو •
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 کنند.می  در جاده ای حرکت    ،کنار هم، روبرو ، هر دو با سرعت یکسان   ۀدو وسیله نقلی   1

 ها را با هم مقایسه کنید.   آنانرژی جنبشی مقدار  
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 گرما

ور
 ن



کند،این شخص    تمتر به سمت جلو حرک  5  ، نیوتون ،جعبه ای را به سمت جلو هل می دهد.اگر این جعبه  200شخصی با نیروی  1

 چه مقدار کار روی جعبه انجام داده است؟
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 10 در هنگام کوبیدن چکش روی میخ، چه انرژی هایی به یکدیگر تبدیل می شوند؟ 5/0

ژول کار انجام داده باشود،چند نیوتون    1200  ،  جا کرده اسوت.اگر او در این ضوربهه  متر جاب 6آن را  ، ضوربه زدن به توپمحمد با  75/0

 نیرو به توپ وارد کرده است؟
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 جدول زیر را کامل کنید. 75/0

 کار)ژول( جابجایی)متر( نیرو)نیوتون( 

1.  500 2  ................... 

2.   ................ 150 3000 

3.  200  ............... 1800 
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 دو نفر دوچرخه سوار با جرم  و دوچرخه های یکسان، مسافتی را طی می کنند،  75/0

 تواندانرژی جنبشی بیشتری داشته باشد؟ می ، با ذکر دلیل بنویسید کدام یک  

13 

متر 6  



1 

 

 

 

 

 

 ) با ذکر دلیل(، بیشتر است ؟   جنبشی در کدام حالتمیزان انرژی  

 

                                                                                                    

 کیلومتر بر ساعت  50سرعت :  - کیلومتر بر ساعت                                         ب    80سرعت :   -  الف  

                                   

 

 کیلومتر بر ساعت  50سرعت :  - کیلومتر بر ساعت                                            ت  80سرعت :    –  پ
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  بیشتر است؟، یک  وی پایه قرار دارند.میزان انرژی پتانسیل گرانشی کدامر  چهار گلوله بر 1

 ) با ذکر دلیل(

 

 

 ب                                 پ                            ت                                الف                                                
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 شیمیایی(   - کشسانی - نوع انرژی پتانسیل  را در هر مورد بنویسید: ) گرانشی 75/0

 الف( نوار الستیکی کشیده شده                          ) انرژی پتانسیل ...................(  

 ...................(ب( انرژی ذخیره شده در سوخت ها                    ) انرژی پتانسیل 

 پ( آب ذخیره شده در پشت یک سد بلند          ) انرژی پتانسیل ...................(
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