
 

 

 بسمه تعالی

 مبحث انرژی پتانسیل شیمیایی-1فیزیک-نمونه سوال فصل اول

کیلو 7/0گرم شیر به مصرف میرساند اگر انرژی موجود در شیر  052شخصی -1

 ژول بر گرم باشد چند کیلو ژول انرژی در بدن او آزاد میشود؟

گرم نوشابه به  022گرم بستنی و  022گرم شکالت و  12گرم خرما و 02شخصی -0

)انرژی موجود مصرف میرساند کل انرژی ازاد شده در بدن شخص چند کیلو ژول میشود؟

کیلو ژول بر گرم و  0/00کیلو ژول بر گرم و انرژی موجود در شکالت  02در خرما 

 بر گرم کیلو ژول  5/1وانرژی موجود در نوشابه  کیلو ژول 3/9انرژی موجود در بستنی 

 میباشد.(

گرم شکالت به مصرف میرساند اگر شکالت  122فعالیت شخصی برای انجام یک  -3

در دسترس نباشد برای تامین انرژی الزم برای انجام فعالیت چند گرم باید خرما مصرف 

کیلو  02ژول بر گرم و انرژی موجود در خرما  کیلو 0/00کند؟)انرژی موجود در شکالت 

 شد.(ژول بر گرم میبا

کیلو  5ساعت در شبانه روز میخوابد اگر آهنگ مصرف برای خوابیدن  8شخصی  -0

 ژول بر دقیقه باشد حساب کنید در موقع خواب چند کیلو ژول انرژی به مصرف میرساند؟

کیلو ژول بر دقیقه است.اگر  6/10آهنگ مصرف انرژی برای نشستن سر کالس  -5

 د چند کیلو ژول انرژی به مصرف میرساند؟ساعت در سر کالس بنشین 5/1شخصی 

کیلو ژول بر دقیقه است.اگر  9/07آهنگ مصرف انرژی برای بازی بسکتبال  -6

شخصی یک ساعت و  ربع بازی بسکتبال انجام دهد انرژی مصرفی چند کیلو ژول میشود؟و 



 

 

سیب  این انرژی را از مصرف چند کیلو گرم سیب میتواند فراهم کند؟)انرژی موجود در

 کیلو ژول بر گرم است( 0/0

کیلو ژول بر دقیقه است.اگر شخصی  5/06آهنگ مصرف انرژی برای بازی تنیس  -7

گرم نوشابه به مصرف برساند انرژی ازاد  022گرم گوشت مرغ و  122گرم پلو و  322

شده از این مواد را در چند دقیقه بازی تنیس میتواند مصرف کند؟)انرژی موجود در 

کیلو ژول بر گرم و انرژی  6/0کیلو ژول بر گرم و انرژی موجود در پلو  7/6شت مرغ گو

 کیلو ژول بر گرم است.( 5/1موجود در نوشابه 

کیلومتر بر ساعت چه مقدار  01ساعت دوچرخه سواری با سرعت  5/1در  -الف( -8

 صرف میشود؟مرژی نا

 او فراهم میشود؟با خوردن چه مقدار انگور این انرژی در  -ب(

کیلو ژول بر گرم است.و آهنگ مصرف انرژی برای  9/0)انرژی موجود در انگور 

 کیلو ژول بر دقیقه است.( 00دوچرخه سواری با سرعت ذکر شده 

ساعت پیاده روی مصرف میشود بیشتر است یا انرژی که صرف  1انرژی که برای  -9

کیلو ژول بر  16ژی برای پیاده روی دقیقه بازی تنیس میشود؟ )آهنگ مصرف انر 12

 کیلو ژول بر دقیقه است.( 5/06و اهنگ مصرف انرژی برای بازی تنیسدقیقه 

گرم نان لواش  022گرم ماهی تن و  022درصد باشد و ما 05اگر کارایی بدن ما  -12

 ایستادن در حالت معمولی شود در چند دقیقهانرژی ازاد شده صرف  و به مصرف برسانیم

 6/7ایستادن این انرژی مصرف میشود در صورتی که اهنگ مصرف انرژی برای ایستادن 

انرژی موجود در  کیلو ژول بر گرم و 3/8کیلو ژول بر دقیقه و انرژی موجود در ماهی تن 

 کیلو ژول بر گرم باشد. 3/11نان لواش 


