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 هستند. ...ف انرژی در دنیای امروز ......رترین منابع مصممه -1
 های فسیلیسوخت

.. را جایگزین ......تا ... کنندی کشورها تالش میامروزه همه -2
 های فسیلی کنند.سوخت

 های نوانرژی

توان برای گرم کردن هوا یا آب استفاده میاز انرژی ...........  -3
 کرد و یا از آن انرژی الکتریکی به دست آورد. 

 خورشیدی

های بعضی عناصر ی اتمای از شکافتن هستهانرژی هسته -4
 آید.. پدید می.....مثل ......

 اورانیوم

 اوج بار –پیک  گویند.می .........یا .......ساعت .... شب، 11تا  7به ساعت  -5

-های نو آن دسته از منابع انرژی هستند که تمام میانرژی -6

 شوند.
 غلط

 صحیح نیروگاه خورشیدی در شیراز وجود دارد. -7

 صحیح د.کننمحیط زیست را آلوده نمی ،های نوانرژی -8

 غلط سنگ اورانیوم در طبیعت وجود ندارد. -9

 صحیح دارند.های فسیلی در اعماق زمین قرار سوخت -10

کند و موجب آلودگی شومینه سوخت زیادی مصرف می -11
 شود. هوای خانه می

 صحیح

 اصطالحات زیر را تعریف کنید. -12
 آ( منابع غیر قابل تجدید

 های نو)قابل تجدید(ب( انرژی
 ایپ( انرژی هسته

شوند های فسیلی که با استخراج تمام میآ( به منابعی مانند سوخت
 گویند. غیر قابل تجدید میمنابع 

-شوند و همواره میب( آن دسته از منابع انرژی هستند که تمام نمی

 و باد و خورشیدها استفاده کرد؛ مثل انرژی آب توان از آن
های بعضی از عناصر مثل ی اتمای از شکافتن هستهپ( انرژی هسته
 آید.اورانیوم پدید می

های نو، جایگزین نرژیشود تا اچرا امروزه تالش می -13
 های فسیلی شود؟سوخت

ها سال های فسیلی در اعماق زمین وجود دارند و میلیونزیرا سوخت
و شوند های نو، تمام نمیکشد تا تشکیل شوند. ولی انرژیطول می

 ها استفاده کرد.توان از آنهمواره می

-های فسیلی محیط زیست را آلوده نمیهای نو برخالف سوختانرژی های فسیلی را بنویسید.های نو و سوختتفاوت بین انرژی -14

شود و کنند اما حمل و نقل نفت و گاز موجب آلودگی محیط می
 کند.ها هوا را آلوده میسوزاندن آن
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و یا از آن شود از این انرژی برای گرم کردن هوا یا آب استفاده می شود؟هایی میرشید چه استفادهما از انرژی خو در کشور -15
 آید.انرژی الکتریکی به دست می

از انرژی باد در چه جاهایی و برای چه منظوری استفاده  -16
 شود؟می

ورزد، برای به تر اوقات سال باد میاز انرژی باد در جاهایی که در بیش
 شود. ها و تولید انرژی الکتریکی استفاده میحرکت درآوردن توربین

 شود.خیر، زیرا روزی معادن آن تمام می یا خیر؟ چرا؟ )اتمی( قابل تجدید استای انرژی هسته -17

-های فسیلی صرفهتوانیم در مصرف سوختچگونه می -18

 مورد( 2جویی کنیم؟)
 ها را باز نگذاریم. وقتی بخاری روشن است، درها و پنجره -1
زیادی مصرف  شومینه را بهتر است روشن نکنیم چون سوخت -2

 کند. هوای خانه را آلوده می کرده و

جویی در مصرف برق را های صرفهچند مورد از روش -19
 مورد( 4بنویسید. )

بسته نکردن در  زیاد باز و -2های اضافی خاموش کردن المپ -1
 از استفاده نکردن -4های کم مصرف استفاده از المپ -3یخچال 

 وسایل برقی در ساعات اوج مصرف

شود که بر روی وسایل برقی چسبانده می برچسب انرژی -20
 به چه معناست؟ 

ی برقی هرچه فلش آن به برچسب انرژی هفت رنگ دارد. در وسیله

تری تر باشد، آن وسیله انرژی کم( نزدیکAسمت رنگ سبز پررنگ )
 تر است.کند و کارآیی آن بیشمصرف می

 شب  10تا 8( 2صبح                     10تا  7( 1 ؟شودروز، ساعت پیک گفته میبه چه ساعاتی از شبانه -22
 صبح 11تا  7( 4شب                      11تا  7( 3

ی تولید برق قرار کدام نیروگاه اتمی در ایران درآستانه -23
 دارد؟

 ( کرمان 2( یزد                                  1
 اهواز( 4( بوشهر                             3

 سنگ، باد( آب، زغال1 کدام دسته از منابع، همگی تجدید پذیر هستند؟ -24
 ( آب، باد، خورشیدی2
 ای( آب، باد، هسته3
 ای، زغال سنگ( خورشیدی، هسته4

 ( دهلران2( منجیل                                1 ترین نیروگاه بادی ایران در کجا قرار دارد؟معروف -25
 ( شیراز4                                  ( یزد  3

های ایران، معادن اورانیوم وجود در کدام یک از استان -26
 دارد؟ 

 ( یزد2( فارس                                1
 ( تهران4( همدان                              3

 انرژی اتمی( سازمان 1 مربوط به چه سازمان و مرکزی است؟ « سابا» -27
 سازی انرژی ( سازمان بهینه2
 وری انرژی( سازمان بهره3
 سازی مصرف سوخت( سازمان بهینه4

ی برقی نباید اصالً استفاده در زمان اوج بار از کدام وسیله -28
 کنیم؟ 

 ( چراغ مطالعه 2( المپ مهتابی                    1
 سشویی( لبا4( تلویزیون                         3
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یک کیلوگرم اورانیوم معادل سوختن چند بشکه نفت  -29
 کند؟انرژی تولید می

1 )2000                             2 )12000 
3 )10000                           4 )8000 

 ( انرژی خورشیدی2( انرژی باد                        1 نیست؟کدام انرژی، قابل تجدید  -30
 ( انرژی آب 4ای              انرژی هسته( 3

 ( گاز2ای                  ( انرژی هسته1 کند؟نمیکدام انرژی، محیط زیست را آلوده  -31
 های نو( انرژی4های فسیلی   ( انرژی سوخت3

های بعضی عناصر مثل اورانیوم، ی اتماز شکافتن هسته -32
 آید؟ کدام انرژی پدید می

 ( انرژی قابل تجدید2خورشیدی                  ( انرژی1
 ( انرژی برق حرارتی4ای                     ( انرژی هسته3

 ( سه برابر2( دو برابر                               1 میانگین مصرف برق ایران چند برابر مصرف جهانی است؟  -33
 ج برابر ( پن4( چهار برابر                           3
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