
 

 

 هشتم لفص
 تبدیـــل های آن:انـرژی و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 های شکل به ، انرژی. سازد می فراهم را …انرژی ، امکان فعالیت های زیادی مانند راه رفتن ، فکر کردن، 

 .دارد وجود گوناگون

 مهم ترین ویژگی انرژی ، تبدیل آسان آن از شکلی به شکل دیگر است. 

 .شود …،تغییر سرعت، توقف و وقتی به جسمی نیرو وارد شود، ممکن است سبب شروع حرکت

 .در علم فیزیک ، واژه کار، مفهومی متفاوت با مفهوم های روزمره دارد

 .مقدار کار انجام شده به مقدار نیروی وارد شده و مقدار جا به جایی یا تغییر مکان جسم، بستگی دارد

 .مقدار كار از رابطه ی :جا به جایی* نیرو= كار به دست می آید

 .است (j)و مقدار کار برحسب ژول (m)و جابجایی برحسب متر (N)کار، نیرو بر حسب نیوتندر معادله 

 .ذخیره می شود پتانسیل گرانشی گاهی اوقات ، انرژی به شکل

 .از سطح زمین بستگی دارد آن وزن جسم و ارتفاع مقدار انرژی پتانسیل گرانشی به

 پتانسیل گرانشی ، شیمیایی و كشسانی مانندانرژی ذخیره شده، به شکل های گوناگون وجود دارد ؛ 

طبق قانون پایستگی انرژی ، انرژی هرگز به وجود نمی آید و یا از بین نمی رود، بلکه تنها شکل آن تغییر می 

 .کند و مقدار کل آن ثابت می ماند

 .ت می آوردبدن ما انرژی الزم برای فعالیت های خود را از انرژی شیمیایی ذخیره شده مانند غذا ها بدس

 .واحد اندازه گیری انرژی پتانسیل شیمیایی، کیلو ژول و کیلو کالری است

 .ژول است ۴۲۰۰ل هر کیلو کالری تقریبًا معاد

 .آهنگ مصرف انرژی ، مقدار انرژی مصرف شده در زمان مشخص است

۳۹ 



 

 

 

 .انرژی را توانایی انجام كار گویند

 .تغییراتی در مواد می شودانرژی عاملی است كه باعث حركت یا 

  .نامیده شده است ژول یکای اندازه گیری انرژی به افتخار دانشمند به نام جیمز ژول ،

 .دسته بندی انرژی به دو صورت انجام می گیرد

 بر اساس صورتهای انرژی :الف

 بر اساس انواع انرژی : ب

 : الف: صورت های انرژی 

 :انرژی شیمیایی (۱

است که در مولکول های بعضی از مواد ذخیره شده است. انرژی موجود در مواد غذایی، انرژی صورتی از انرژی 

 … سوخت هایی چون نفت و بنزین و

 

 

 
 

این صورت انرژی را نمی توان از روی ظاهر آن تشخیص داد و برای آزاد کردن این انرژی، یک تغییر شیمیایی 

 .الزم است

یم و یا سوختی که در ماشین می ریزیم، مقداری انرژی شیمیایی ذخیره در هر گرم از غذایی که ما می خور

 .شده است

 کیلوژول بر گرم ۹/۴۷طور مثال انرژی شیمیایی نفت  این انرژی را با واحد کیلوژول بر گرم بیان می کنند. به

 .ژول( انرژی شیمیایی ذخیره شده است ۴۷۹۰۰کیلوژول ) ۹/۴۷ر است یعنی در هر گرم نفت مقدا

یکی از مشکالت بسیار مهم استفاده از سوخت ها، آلوده کردن هوا به علت تولید گازهای کربن دی اکسید و 

 .گوگرد دی اکسید است

 : انرژی گرمایی (۲

 

 .صورتی از انرژی است که به جنبش مولکول ها بستگی داد

 هرچه تعداد مولکول های یک جسم بیشتر و جنبش مولکول های آن بیشتر باشد.

 .استانرژی گرمایی آن بیشتر  

 .شود می استفاده …از این انرژی در پختن غذا، گرم کردن خانه و 

 
 

۴۰ 



 

 

 

  :انرژی نورانی (۳

 .صورتی از انرژی است که از جایی به جای دیگر منتقل می شود

 

 :انرژی الکتریکی (۴

 

 .را داردیکی از صورتهای انرژی است که در زندگی روزمره بیشترین استفاده 

 زیرا این انرژی به راحتی منتقل شده و به آسانی به صورتهای دیگر انرژی تبدیل 

 انرژی الکتریکی را می توان از طرق باد، آبهای جاری و سوزاندن سوختها .می شود

 .به دست آورد 

 :انرژی صوتی (۵

 

 

 

 
 

 

 . نقطه به نقطه دیگر منتقل می شوداین صورت انرژی باعث حرکت مولکول های هوا شده و به آسانی از یک 

 :انرژی مکانیکی (۶

 .تمام اجسام در حال حرکت دارای انرژی مکانیکی هستند

 
 

 :انرژی هسته ای یا اتمی (۷

 در هسته بعضی از اتم های سنگین مانند اتم اورانیوم و توریم

 .انرژی قابل مالحظه ای ذخیره شده است 

روی ظاهر آن قابل تشخیص نیست و برای آزاد کردن آن یک واکنش  این انرژی مانند انرژی شیمیایی از

 .هسته ای الزم است

اگر هسته اتم های سنگین شکافته شود مقدار قابل مالحظه ای انرژی بخصوص گرما تولید می کند. از این 

 .انرژی برای به کار انداختن توربین های بخار برای تولید برق استفاده می شود

 .آینده با این انرژی و راههای آزاد کردن انرژی هسته ای به طور کامل آشنا خواهید شدشما در سالهای 
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 :( انواع انرژیب

 : انرژی پتانسیل( ۱

 وقتی فنری.انرژی ذخیره شده در اجسام را انرژی پتانسیل می گویند

 آویزان می شود دارایکشیده یا فشرده می شود و یا وزنه ای از سقف  

 .انرژی ذخیره شده است 

 .این انرژی به صورتهای مختلف در مواد ذخیره می شود، بنابراین انرژی پتانسیل انواع گوناگونی دارد

 
 :الف( انرژی پتانسیل گرانشی

 شخصی که روی پله نردبانی ایستاده است. جسمی که بر روی طاقچه قرار

 .ذخیره شده هستنددارای انرژی  .دارد. سنگی که باالی کوه قرار دارد 

 این نوع انرژی که جسم فقط به علت ارتفاعش از سطح زمین دارد، 

 .انرژی پتانسیل گرانشی نام دارد

 یکای اندازه گیری انرژی پتانسیل گرانشی( U ) ژول ، (j) می باشد. 

 :عوامل موثر بر انرژی پتانسیل گرانشی

 (m)الف( جرم جسم

 (kg) كیلوگرم : یکای اندازه گیری جرم

 هرچه جرم جسم بیش تر باشد، انرژی بیش تری در جسم ذخیره می شود. 

 (h) ارتفاع جسم از سطح زمین (ب 

 (m) متر :یکای اندازه گیری طول

 هرچه ارتفاع جسم از سطح زمین بیشتر باشد، انرژی پتانسیل گرانشی نیز بیشتر خواهد بود. 

 (g) ج( شتاب گرانش زمین

 (متر بر مجذور ثانیه) :شتاب گرانشیکای اندازه گیری 

 .است 10شتاب گرانشی بر روی سطح زمین معادل 

 :انرژی پتانسیل گرانشی به روش زیر محاسبه می شود

 

 

 

۴۲ 

https://faramoallem.com/wp-content/uploads/2017/11/241-1.png


 

 

 

 :ب( انرژی پتانسیل كشسانی

 

 .اگر فنری را کشیده یا فشرده کنیم مقداری انرژی در فنر ذخیره می شود

 .شود ، انرژی ذخیره شده در آن بیشتر است هر چه فنر بیشتر کشیده یا فشرده

 .انرژی ذخیره شده در فنر را انرژی پتانسیل کشسانی می گویند

 :الکتریکی پتانسیل ج( انرژی

 .انرژی ذخیره شده در بارهای الکتریکی را می گویند

 .با این انرژی در سال های آینده به طور کامل آشنا خواهد شد

 :انرژی جنبشی (۲

 .انرژی که جسم به علت حرکت خود دارد، انرژی جنبشی گفته می شود

 .هستند جنبشی انرژی دارای …باد، آب جاری، اتومبیل در حال حرکت، پرنده ی در حال پرواز و 

 :عوامل موثر بر انرژی جنبشی

 (m)الف( جرم جسم

 (kg)كیلو گرم : یکای اندازه گیری جرم

 .هرچه جرم جسم متحرک بیشتر باشد، انرژی جنبشی آن نیز بیشتر است

 سرعت ب( مجذور

 همجذورثانی  سرعت :متر بر اندازه گیرییکای 

 .هرچه جسم با سرعت بیشتری حرکت کند، انرژی جنبشی آن بیشتر خواهد بود

 :را به روش زیر می توان محاسبه کرد (k) انرژی جنبشی

 :مثال

متر بر ثانیه در حال حرکت است . انرژی جنبشی این شخص را  2کیلو گرم با سرعت  50شخصی به جرم 

 .کنیدمحاسبه 

 

 

 

 
 

 

 

 

۴۳ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D9%BE%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA


 

 

 

نکته:انرژی از هر صورتی که باشد ممکن است از نوع جنبشی یا پتانسیل باشد.انرژی گرمایی ، نورانی، 

 .الکتریکی از نوع جنبشی و انرژی شیمیایی و هسته ای از نوع پتانسیل هستند

 .شده)پتانسیل( می تواند باشدانرژی مکانیکی هم به شکل انرژی جنبشی و هم به شکل انرژی ذخیره 

 

 

 

 

 :مثال

انرژی وزنه آویخته شده، فنر کشیده شده ،مکانیکی از نوع پتانسیل است.انرژی وزنه رها شده، فنر رها شده ، 

دارای انرژی پتانسیل مکانیکی است. زیرا گلوله از سطح زمین  1مکانیکی از نوع جنشی است.گلوله در نقطه 

 .ارتفاع دارد

 .دارای انرژی مکانیکی جنبشی است. زیرا گلوله در حال حرکت است ۳گلوله در نقطه 

 :تبدیل انرژی

چند .می توان از یک صورت به صورت دیگر یا از یک نوع به نوع دیگر تبدیل کرددر شرایط مناسب انرژی را 

 :مثال برای تبدیل انرژی

 

 

 

 

 

 انرژی پتانسیل به  اانرژی الکتریکی به نورانی و گرماییگرم  به الکتریکی انرژی مکانیکی انرژی الکتریکی به 

 

 

 

 

 

 .به طور مثال انرژی موجود در مواد غذایی ، انرژی شیمیایی است جنبشی نرژیا
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http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%d8%a7%d9%86%d8%b1%da%98%db%8c&SSOReturnPage=Check&Rand=0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%DB%8C


 

 

 

 .فتوسنتز)غذاسازی( را انجام می دهندگیاهان سبز با استفاده از انرژی نورانی خورشید عمل 

 .در این عمل انرژی نورانی خورشید به انرژی شیمیایی تبدیل می شود

   .این انرژی در گیاهان ذخیره می شود

 .با خوردن این گیاهان و یا حیواناتی که از این گیاهان تغذیه کرده اند، این انرژی به بدن ما منتقل می شود

زمره این انرژی آزاد شده و به صورت های مختلفی به خصوص گرما و مکانیکی تبدیل در هنگام فعالیت های رو

 .می شود

 : پایستگی انرژی

قانون پایستگی انرژی بیان می کند که انرژی نه خود به خود به وجود می آید و نه خود به خود نابود می شود، 

 .شود بلکه از صورتی به صورت دیگر یا از نوعی به نوع دیگر تبدیل می

 

 

 

معموالً وقتی می خواهیم یک صورت انرژی را به صورت دیگر تبدیل کنیم، مقداری از انرژی اولیه به صورت 

 .های دیگری که مورد نظر ما نیست تبدیل می شود

 :۱مثال 

 یک ماشین اسباب بازی را در نظر بگیرید که به طور کامل کوک شده است اگر آن را رها کنید

کشسانی آن آزاد شده و به انرژی جنبشی مکانیکی تبدیل می شود ولی بعد از توقف اسباب انرژی پتانسیل 

 .بازی چرخ های آن نیز گرم شده است

 .یعنی بخشی از انرژی پتانسیل به انرژی گرمایی نیز تبدیل شده است

ب بازی بوجود این انرژی گرمایی در اثر اصطکاک چرخ ها با زمین و اصطکاک مولکول های هوا با بدنه اسبا

 .آمده است

 :۲مثال 

وقتی یک خودرو حرکت می کند .انرژی شیمیایی ذخیره شده در بنزین به انرژی مکانیکی )حرکتی( تبدیل 

 .می شود

 
اما بخشی از این انرژی به گرما تبدیل می شود به همین دلیل و قتی خودرو را روشن می کنیم، پس از مدتی 

 .منبع اصلی تمام انرژی ها ، خورشید استموتور آن داغ می شود.میدانیم 

 ، انرژی موجود در اسباب بازی چگونه از خورشید تأمین می شود؟ ۱در مثال 

 

 .منبع اصلی تمام صورتها و انواع انرژی ، خورشید است
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 :نکات 

 
 
 
 
 
 

۴۶ 



 

 

 نمونه سواالت درس به درس
 هشتم:درس 

 طفا جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.
 (مهم ترین ویژگی انرژی، قابلیت ........................................ آن است.۱

 (هر چه قدر مقدار نیرو و جابه جایی بیشتر باشد، مقدار کار انجام شده ................................. خواهد بود.۲

 میرویم، انرژی پتانسیل ............................ در بدن ما ذخیره می شود.(وقتی از کوه باال ۳

 (مقدار انرژی نهفته شده در غذایی که می خوریم را با یکای .................................. بیان می کنند.۴

 ................... انجام نمیدهیم.(وقتی کیفی را روی سطح افقی در دست بگیریم و جابه جا کنیم روی کیف ...........۵

 متری تقریبًا ......................... ژول است. ۱۰گرمی در ارتفاع  ۵۰۰(انرژی پتانسیل توپی ۶

 (در هنگام برخورد یک سنگ در حال سقوط، انرژی آن به ................................ تبدیل شده و از بین می رود.۷

 ........................................ کالری است.(هر یک ژول معادل ..۸

 گزینه درست را از بین گزینه ها انتخاب نمایید.

 در كدام گزینه قطعاً كار انجام می شود؟-۱

 الف( افتادن سنگ از کوه                                     ب( حرکت ماهواره در مدار زمین

 د( هل دادن دیوار یک خانه                            ج(نگهداری وزنه باالی سر        

 

هنگامی كه وزنه بردار، وزنه را به باالی سر منتقل می كند، انرژی ............... در حال تبدیل به -۲

 .انرژی ................. است

 جنبشی –گرانشی      د( گرانشی  –شیمیایی      ج( جنبشی  –جنبشی     ب( جنبشی  –الف( شیمیایی 

 

ژول انرژی  ۱۰۰۰متری رها می شود و در مسیرش تا برخورد به زمین  ۱۰سنگ یک تنی از ارتفاع -۳

 به مولکول های هوا می دهد. سنگ در لحظه ی برخورد با زمین چند ژول انرژی خواهد داشت؟

 ۱۰۱۰۰۰د(                    ۹۹۰۰۰ج(                          ۱۰۱ب(                          ۹۹الف( 

 

ژول نور تولید می كند. این  ۲۰۰ژول انرژی الکتریکی وارد می شود. المپ  ۱۵۰۰به یک المپ -۴

 المپ

 چند ژول گرما تولید كرده است؟

 ۲۰۰۰د(                       ۱۷۰۰ج(                        ۱۵۰۰ب(                      ۱۳۰۰الف( 

 

2۱۰  



 

 

 

 روی سطحی افقی صافی بلغزانیم، مقدار نیروی گرانش: xرا به مسافت  mاگر جسمی به جرم -۵

 الف( با مسافتی که جسم طی کرده متناسب است.   ب( به میزان ناهمواری سطح بستگی دارد.

 ج( با وزن جسم متناسب است.                           د( معادل صفر خواهد بود.

 

 یکای اندازه گیری كدامیک ژول است؟-۶

 الف(نیرو                       ب( وزن                        ج( انرژی                        د( سرعت

 

 در كدام حالت به جسم نیرو وارد شده است؟-۷

 الف( جسم شروع به حرکت کند.                         ب( جسم متوقف می شود.

 ت جسم کند می شود.                            د( هر سه حالت.ج( حرک

 

 مقدار انرژی جنبشی یک جسم به چه عواملی بستگی دارد؟-۸

 الف( جرم جسم      ب( سرعت حرکت جسم     ج( ارتفاع جسم از سطح زمین د( جرم و مجذور سرعت جسم

 

 بستگی ندارد؟مقدار انرژی پتانسیل گرانشی یک جسم به كدام عامل -۹

 الف(جرم                      ب( ارتفاع                      ج( شتاب جاذبه زمین          د( سرعت

 

 كدامیک دارای انرژی پتانسیل شیمیایی است؟-۱۰

 الف( خورشید                ب( آب پشت سد             ج(زغال سنگ                    د( آب جاری

 

 جسم دارای انرژی پتانسیل كشسانی است؟كدام -۱۱

 الف( ساعت کوک شده     ب( وزنه آویخته شده         ج( آب پشت سد                د( آونگ در حال نوسان

 

 كدام جسم دارای انرژی جنبشی است؟-۱۲

 الف( کودکی که باالی سرسره نشسته است.           ب( قاب عکسی که به دیوار آویزان است.

 قطعه چوبی که روی آب رودخانه است.             د( سیبی که روی درخت است.ج( 

 

 كیلومتر بر ساعت، كدامیک انرژی جنبشی بیشتری دارد؟ ۲۰با سرعت ثابت -۱۳

 الف(کامیون                 ب( دوچرخه سوار              ج( اتومبیل سواری پراید      د( موتور سیلکت سوار
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