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/  / تاریخ  

.)کامل کنید-1 .....)  

می گویند.......................توانایی انجام کار -
 

ھستند..............باد واب جاری دارای انرژی-
 

استفاده می کنند ..................درتولید برق بھ وسیلھ اب از -
 

می گویند..........انرژی کھ موجب رشد گیاھان می شود انرژی -
 

می باشد..................لرزش شیشھ ھا براثر عبور ھواپیما بھ علت وجود -
 

است.....................بزرگ ترین منبع انرژی نورانی -
 

تولید می کند .................انرژی حاصل ازسوختن نفت انرژی -
 

می شود.........عامل حرکت فرفره بوده وتبدیل بھ انرژی ............در حرکت فرفره -  

تبدیل می شودبھ انرژی ...............درلرزش سیم گیتار انرژی -  

انرژی الکتریکی بھ انرژی نورانی تبدیل می شود...................در -  

 

)غ-ص(صحیح یاغلط-2  

غ  ص                                 باد واب انرژی حرکتی دارند                                   -  

ص    غ                                عامل اصلی حرکت پره ھای پنکھ ، باد است                -  

ص    غ خودروھا براثر انرژی گرمایی است          داغ شدن ترمز ھا در ھنگام توقف سریع -  

انرژی صوتی ونورانی ھردو می توانند بھ طور مستقیم یا غیر مستقیم منجر -  

بھ حرکت جسم شوند                                                                            ص    غ  

                                                                                                               

ص    غ ید می باشد                       پرکاربرد ترین انرژی موجود انرژی حاصل از خورش-  

 

تعریف کنید-3  

........................................................................................انرژی حرکتی-  

 

..........................................................................................صوتیانرژی   

 



...........................................................................................سوخت  

 

 

 

پاسخ دھید-4

  پنجانرژی موجود در طبیعت را نام ببرید

 

اغذ باالی شوفاژ چیست ؟علت حرکت ک  

 

با استفاده از انرژی حرکتی تولید می شود؟ نھ برق چگو  

 

 چگونھ می توان در توربین ھا برق بیشتری تولید نمود؟ 

 

 

انتخاب کنید -5  

منبع انرژی است......................خورشید -  

دھمھ موارد       تمام نشدنی ترین -پاک ترین            ج -ارزان ترین           ب -الف  

 

درتوربین ھای بادی وآبی جھت تولید برق از کدام انرژی استفاده می شود-

گرمایی-صوتی                 د-الکتریکی             ج - حرکتی          ب-الف  

 

می نامند................منبع انرژی حاصل ازسوختن بنزین گازوییل وگاز را   

انرژی-سوخت              د-گرما               ج -بصوت               -الف  

 

تبدیل  انرژی الکتریکی بھ صوتی درکدام گزینھ اتفاق می افتد-

لرزش پنجره بر اثرعبورھواپیما- گوشی تلفن           د-المپ         ج -بخاری            ب-الف  

شود برق کمتری تولید می شود.............وسرعت آن ........معموال اگر تعداد پره ھای توربین -  

کمتر –کمتر -بیشتر                      د -کمتر-کمتر          ج –ببیشتر  -بیشتر        ب - بیشتر-الف  

 

           موفق باشید  
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