6

انرژی

حسن سبك دل خوش ىار ،جانباز شىرازى
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شما امروز چه كارهاىى انجام داده اىد؟
آىا ورزش كرده اىد؟
فكر مى كنىد كدام ورزش شما را بىشتر
خسته مى كند؟
آىا وقتى خسته اىد ،مى توانىد در ىك
مسابقه ى دو شركت كنىد؟

در هر ىك از تصاوىر باال ،چه كارى انجام مى شود؟ چند كار دىگر را هم ،شما نام ببرىد.
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ما براى انجام دادن كارها ىا به حركت درآوردن چىزها ،به انرژى نىاز دارىم .براى انجام دادن بعضى

كارها به انرژى بىشترى نىاز دارىم.

گفت و گو كنىد

با گروه خود مشورت كنىد و جدول زىر را كامل كنىد.
كارى كه انجام مى دهىم
راه رفتن
شنا كردن
دوچرخه سوارى

ِ
انرژى الزم
خىلى زىاد

زىاد

كم

*

..........

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

در اطراف شما ،چه چىزهاىى حركت مى كنند؟

قطارتهران ـ كرج
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همه ى چىزهاىى كه حركت مى كنند ،انرژى دارند؛ به اىن انرژى ،انرژى حركتى مى گوىند.

مقاىسه كنىد

انرژى حركتىِ كدام ىك بىشتر است؟

ىا

ىا

ىا

ىا

براى پختن غذا و گرم كردن خانه ،از انرژى گرماىى استفاده مى شود.

در چه كارهاى دىگرى ،از انرژى گرماىى استفاده مى شود؟

گفت و گو كنىد

ِ
انرژى گرماىى در تغىىر حالت مواد (مثل تبخىر ىا ذوب) ،با ىكدىگر گفت وگو كنىد.
درباره ى نقش
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خورشىد ،زمىن را گرم و روشن مى كند.
ِ
ِ
انرژى نورانى دارد.
انرژى گرماىى و
نور خورشىد،

گفت و گو كنىد
با گروه خود مشورت كنىد و جدول زىر را كامل كنىد.
انرژى گرماىى
خورشىد
اتو
المپ مهتابى
بخارى
شمع
كترى آب جوش
..........
..........
..........
..........
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*

انرژى نورانی

*

فعّالىت
على و محسن ،ىك برگ كاغذ را كه چند دانه برنج روى آن گذاشته اند ،روى ىك رادىو مى گذارند.

سپس ،رادىو را روشن مى كنند و مشاهدات خود را ىادداشت مى كنند.

آن ها صداى رادىو را كم و زىاد مى كنند؛ چه اتّفاقى مى افتد؟ آزماىش كنىد و مشاهدات خود را ىادداشت كنىد.

صداى هواپىما ،شىشه ى پنجره را مى لرزاند.
انرژى صوتى ،شىشه را مى لرزاند.

چگونه مى توانىد انرژىِ صوتىِ ىك سوت ىا شىپور را بىشتر كنىد؟
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بسىارى از وساىلى كه ما به كار مى برىم ،با

برق كار مىكنند و حركت ،گرما ىا نور تولىد
مىكنند .همه ى اىن وساىل به كمك انرژى
الكترىكى كار مىكنند.

جمع آورى اطّالعات

چه وسىله هاىى را در خانه ،مدرسه و خىابان مى شناسىد كه با انرژى الكترىكى كار مى كنند؟
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انرژى ها به هم تبدىل مى شوند.
بسازىد
عكس ىك مارپىچ را روى مقوّا بكشىد.

مطابق شكل مارپىچ را از قسمت خط چىن ببرىد؛ آن را با ىك تكّ ه نخ در باالى جاى گرم

آوىزان كنىد .چه اتّفاقى مى افتد؟ توضىح دهىد.

به نظر شما ،در اىن آزماىش كدام شكل از انرژى ،به شكل دىگرى تبدىل شده است؟

معموالً  ،انرژى همىشه به ىك شكل نمى ماند و به شكل هاى

دىگرى تبدىل مى   شود.

بعضى وساىل ،ىك شكل انرژى را به شكل دىگ ِر آن ،تبدىل

مى كنند؛ مثالً چرخ گوشت  ،انرژى الكترىكى را به انرژى حركتى
تبدىل مى كند.
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گفت و گو كنىد
وسىله هاى زىر ،كدام شكلِ انرژى را به شكل دىگرى تبدىل مى كنند؟
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