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درسنامه:علوم (درس– 9سفرانرژی)
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-1برای انجام چه کارهایی به انرژی نیاز دارید؟راه رفتن-برداشتن اجسام-ورزش کردن وبه طورکلی بررای انجرام هرکراری بره
انرژی نیاز داریم.
-2فعالیت های زیر راانجام دهید وبگوییددرهرموردانرژی چه تغییری می کند؟
دست های خود رابه هم مالش دهید تااحساس گرما کنید.انرژی حرکتی ماهیچه های دست براثرنیروی اصرکااتبدیل می شود

بره گرمرا

فرفره کاغذی راباالی منبع گرما(بخاری)قراردهیدتابه چرخش درآید .انرژی گرمایی بخاری به انرژی حرکتی درفرفرره تبردیلمی شود
با مداد بر لبه لیوان ضربه بزنید تاصداتولیدشود .انرژی حرکتی دست ما به وسیله مدادبه لیوان منتقل مری شرود وبره انررژیصوتی تبدیل می شود
توپی را پرتاب کرده تا بااسباب بازی ها برخورد کند وآنها را به حرکت درآورد .انرژی حرکتی دست ما به توپ منتقل وتوپ رابه حرکت درمی آورد ودر برخورد توپ با اسباب بازی ها این انرژی حرکتی از توپ به اسباب بازی ها منتقل می شود
برروی طبل پالستیای چنددانه برنج بریزید وسپس درنزدیای پوسرته طبرل صردای میااری ایجراد کنیرد .انررژی صروتیکنارطبل مولاول های هوا را به حرکت در می آورد وبه انرژی حرکتی تبدیل می شود وحرکت مولارول هرای هروا بره طبرل
منتقل شده وطبل رابه لرزش در می آورد ولرزش طبل باعث لرزش دانه های برنج می شود(صوتی به حرکتی وسپس حرکتی
به حرکتی)
-3چندشال ازانرژی را نام ببرید؟ انرژی به شال های گوناگون مانند انرژی حرکتی،گرمایی،نورانی،صوتی دیده می شود ودایاا
ازشالی به شال دیگر تغییرمی کند.
 -4انرژی مواد خوراکی از کجا بدست می آید؟از نورخورشید است که درگیاهان سبزغذا ساخته می شود ودر آن هاذخیره می
شود
 -5انرژی نورانی خورشید به چه شالی در گیاهان ذخیره می شود؟انرژی شیایایی
 -6انرژی شیایایی چیست؟ انرژی ذخیره شده درگیاهان ومیوه ها وسوخت هایی مانند زغال سنگ ،نفت،گازطبیعی وچوب را
انرژی شیایایی می گویند
 -7انرژی شیایایی بیشتر به چه انرژی هایی تبدیل می شود؟این انرژی دراثر سوخت سراز دربردن مرا یابره هنگرام سروختن
سوخت هایی مانند زغال سنگ ،نفت،گازطبیعی وچوب به شال های موردنیاز ما مانند گرما وحرکت تبدیل می شوند

دبستان غیردولتی هوشمند نیکنام
درسنامه:علوم (درس– 9سفرانرژی)
پایهی :ششم

آموزگار:خانم اسدی

-8چه چیزهایی می توانند انرژی ذخیره کنند؟گیاهان ومیوه ها-سوخت های فسیلی-باطری-موادمنفجره
 -9وقتی چراغ قوه یا اسباب بازی متیر را به کار می اندازید انرژی چگونه تغییر مری کنرد؟در چرراغ قروه انررژی پتانسریل
شیایایی ذخیره شده در باطری به انرژی نورانی تبدیل می شود ودراسباب بازی به انرژی حرکتی تبدیل می شود
 -10انرژی آ ب ذخیره شده درپشت سد چگونه به انرژی الاتریای تبدیل می شود؟وقتی آب از باالی آبشار سرازیر مری شرود
انرژی که به علت قرارگرفتن در ارتفاع در آب ذخیره شده است با سقوط آب به تدریج به انرژی حرکتی تبدیل می شودسپس
وقتی آب روی توربین می ریزد این انرژی به انرژی حرکتی توربین تبدیل می شودتوربین هم با چرخش خرود دسرتگاه مولرد
برق رابه حرکت در می آوردو انرژی الاتریای تولید می شود
 -11انرژی الاتریای می تواند به انرژی های ..........،......،.......وسایر انرژی های مورد نیاز ما تبدیل شود وایرن ........دایارا ادامره
پیدا می کند.
-1صوتی -2حرکتی-3گرمایی -4تغییرات انرژی
 -12آیا در بدن موجودات زنده هم نور والاتریسیته تولید می شود نام ببرید؟تبدیل انرژی در بدن بعضی از موجودات زنده می
تواند باعث تولید نور والاتریسیته شود کرم شب تاب در شب از خود نور می دهد مارماهی وسفره ماهی می توانند از خود برق
تولید کنند وبه این وسیله دشان را از خود دور کنند
 -13انرژی با چه واحدهایی اندازه گیری می شود؟ انرژی با واحدی به نام ژول ( )jاندازه گیری می شود
-14واحد انرژی موادغذایی برحسب چیست؟ واحد انرژی موادغذایی برحسب کالری یاکیلوکالری است
-15هرکیلوکالری چندژول است؟ هرکیلوکالری مواد غذایی به طورتقریبی معادل  4000ژول است

