
52

منابع انرژى
44



53

منابع انرژي 

سال گذشته با شكل هاي گوناگون  انرژي آشنا شديد. همان  طور كه مي دانيد، ما هم 
مانند جانوران و گياهان، براي زنده  ماندن و انجام كارهايمان به انرژي نياز داريم. 

آيا مي  دانيد كه بدن شما انرژي را از كجا به دست مي  آورد؟ 
به دست  كجا  از  را  الزم  انرژي  كردن،  حركت  براي  اتومبيل  و  هواپيما  كشتي، 

مي آورند؟
اين وسايل براي اين كه به حركت در آيند به بنزين يا گازوئيل نياز دارند. 

 به مواّدي مانند گازوئيل و بنزين، سوخت مي گويند. سوخت داراي انرژي است و 
مي تواند اتومبيل، هواپيما و كشتي را به حركت درآورد. 
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در اين فصل با منابع ديگر انرژي مانند خورشيد، باد و آب آشنا مي شويد؛ منابعي 
كه انسان  ها در كارهاي گوناگون از آن  ها استفاده مي كنند.

            تحقيق كنيد

- غير از گازوئيل و بنزين چه سوخت  هاي ديگري را مي شناسيد؟
- براي انجام دادن چه كارهايي از سوخت استفاده  مي كنيم؟ 

باعث  سوخت ها  از  زياد  استفاده ى 
آلودگى هوا مى شود.
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انرژي آب

بارها ديده ايد كه آب جوي ها و رودخانه ها اشيا و يا تّكه هاي چوب را با خود به   
حركت درمي آورد. به نظر شما كدام انرژي است كه موجب اين حركت مي شود؟ 

 
آبي كه جريان دارد؛ مانند آب رودخانه  ها، درياها و... داراي انرژي است. در   
آسياب هاي  چرخ  درآوردن  گردش  به  براي  جاري  آب  انرژي  از  انسان ها  گذشته 
آبي و توليد برق استفاده مي كردند. هنوز هم مردم برخي مناطق از آسياب هاي آبي 

استفاده مي كنند.  
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            كار عملى

چرخ آبي بسازيد
مواد و وسايل مورد نياز: 

 مقداري يونوليت -  تعدادي چوب بستني
 و يك مداد

- مانند شكل مقابل، يك چرخ آبي بسازيد. 
- سپس آن را زير شير آب بگيريد. 

- پّره هاي اين چرخ چگونه به حركت درمي آيد؟ 
- آيا اين چرخ براي به حركت درآمدن به انرژي نياز دارد؟

-  اين انرژي را چگونه به دست مي آورد؟ 

كار عملى

خ آبي بسازيدخ آبي بسازيد
 و وسايل مورد نياز:

اري يونوليت -  تعدادي چوب بستني
ك مداد

نند شكل مقابل، يك چرخ آبي بسازيد. 
پس آن را زير شير آب بگيريد.

ه هاي اين چرخ چگونه به حركت درمي آيد؟ 
ا اين چرخ براي به حركت درآمدن به انرژي نياز دارد؟

ن انرژي را چگونه به دست مي آورد؟
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انرژي باد

روزهايي كه باد شديد مي  وزد راه رفتن مشكل مي شود. اشياى سبك و ذّرات خاك 
نيز در هوا پراكنده مي شوند. پس  انرژي باد مي تواند مواد را جابه  جا كند و به حركت 

درآورد. 
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            كار عملى

فرفره بسازيدفرفره بسازيد
مواد و وسايل مورد نياز: 

يك تّكه كاغذ رنگي - يك سنجاق ته گرد و يك تّكه چوب 
- با وسايل باال مانند شكل زير يك فرفره بسازيد. 

- فرفره را فوت كنيد، چه اتفّاقي مي  افتد؟
- فرفره انرژي الزم براي چرخيدن را از كجا به  دست مي آورد؟
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توليد  و  بادي  آسياب   چرخ  هاى  درآوردن  گردش  به  براي  باد  انرژي  از  انسان ها 
برق استفاده مي  كنند. 
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انرژي خورشيد 

    خورشيد انرژي بسيار زيادي دارد. خورشيد به زمين نور و گرما مي  دهد. همه ي 
موجودات زنده انرژي مورد نياز خود را از خورشيد مي گيرند. خورشيد منبع بسيار 

بزرگ انرژى است.                           
                        

            گفت وگو كنيد

- آيا مي  دانيد از انرژي خورشيد چه استفاده  هاي ديگري مي كنيم؟ 
- اگر گرما و نور خورشيد به زمين نمي  رسيد، چه اتّفاقي مي  افتاد؟ 
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            مشاهده كنيد

دو ظرف فلزّي تهيّه كنيد. يكي از ظرف  ها را مقابل نور خورشيد قراردهيد و ديگري 
را در سايه بگذاريد. پس از مدّتي ظرف ها را لمس كنيد. چه نتيجه  اى مى گيريد؟ 

           بيش تر بدانيد

انرژى خورشيد كه به زمين مى رسد بسيار زياد است. نيمى از انرژى خورشيد باعث 
گرم شدن آب، خاك و هوا مى شده و مقدارى از آن نيز براى ساخت مّواد غذايى در 
گياهان سبز مصرف مى شود. امروزه با بهره گيرى از فن آورى هاى جديد از انرژى 

خورشيدى براى تهيه آب گرم ساخمان ها و توليد الكتريسيته استفاده مى شود.

            گفت وگو كنيد

با دّقت به تصاوير زير نگاه كنيد و بگوييد در هر يك از آن ها كدام منبع انرژي 
استفاده شده است؟
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انرژى را درست مصرف كنيم

            فكر كنيد

- منظور از «صرفه  جويي»  چيست؟ 
انرژي ها  مصرف  در  بايد  چگونه  بگوييد  و  كنيد  نگاه  زير  تصاوير  به  اكنون   -

صرفه جويي كنيم؟ 
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            گفت وگو كنيد

- اگر روزي سوخت  هايي مانند گاز، نفت و... تمام شوند، چه تغييراتي در زندگي 
ما به  وجود مي آيد؟ 

- شما چه راه  هاي ديگري براي به هدر نرفتن انرژي پيشنهاد مي كنيد؟ 


