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 به نام خالق هستی بخش

 درسنامه انرژی                                                

 
م یداشته باش ید انرژیرو بایوارد کردن ن یم و برایاز داریرو نیبه ن یانجام هرکار یبرا

 یانجام نم یچ کاریه یبدون انرژم.یگوناگون سروکار دار یها یما هر روز با انرژ
 ردیگ
 

 نور یچشمه هام.یکن یاستفاده م ییگرما یانرژاز  گرم کردنو پخت وپز  یبرا
 دارند  ینوران یانرژ

 
 هستند. یصوت یانرژ یدارا صداهاو

کاربرقباکهیلیوسا .دارندیحرکتیانرژکنندیمحرکتکهیاجسامیهمه
مختلفیهاشکلبههایانرژ.کنندیمکاریکیالکتریانرژکمکبهکنندیم

.شوندیملیتبدگریکدیبه وهستند

.دشویملیتبدییگرمایانرژبهیکیالکتریانرژاتودرمثلا 

.شودیملیتبدیحرکتیانرژبهیکیالکتریانرژپنکهدر

.شودیملیتبدینورانیانرژبهیکیالکتریانرژالمپدر

یکیالکترموتوریداراشودیمحرکتبهلیتبدتهیسیالکترهاآندرکهیلیوسا
.هستند

 وسوختیانرژمیکنیماستفادههاآنازروزمرهیزندگدرماکهیانرژنیشتریب
.هستندیکیالکتریانرژ

 وهستندخودروهاحرکتیبرایانرژمنبعلیگازوئ وگاز ,نیبنزمثلییهاسوخت
.شودیمیحرکتیانرژبهلیتبد وشدهدیتولییگرمایانرژهاآنسوختنبا

محدودهاسوختنیا .شودیمهوایآلودگباعثهاسوختنیاسوزاندن
سوختنیاازشتریبهستندارزانچونیولشوندیممتمایروزیعنی ؛هستند

.کنندیماستفادهها
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د یاز خورش نیکره زم یو گرما ییروشنااست.  دیخورش, ین منبع انرژیبزرگتر
 است.

 
 یاستفاده م اهانیجانوران از گ, کنند یاهان رشد میگ, تابد ین میزمد به یخورش

م از مواد یانجام کارها را داشته باش یالزم برا یانرژنکه یا یکنند, ما هم برا
انجام  یالزم برا یرویما نم؛ پس یکن یاستفاده ماهان( ی) گوشت و گیخوراک

 م.یآور یبه دست مد یکارها را از خورش
 

 یکیالکتر ید انرژیگرم کردن خانه ها و تول ید برایخورش یم از انرژیتوان یما م
گان در دسترس ما قرار یراشود و  ید هرگز تمام نمیخورش یم. انرژیاستفاده کن

 .دارد
 
م از یکه با آن بتوان یلی. اما وساکند ینم دیتول یآلودگن استفاده از آن, یچنهم 

 است. گرانم ید استفاده کنیخورش یانرژ
 

ار ما یگان در اختیها هستند که را ین دسته انرژیهم از ا یآب جار یانرژو  باد یانرژ
 قرار دارند و ما به

 
 م.یم از آن ها استفاده کنیتوان یل مخصوص میکمک وسا 
 

 ند.یگو یمنو  یها یانرژ یآب جارو  دیخورش, باد یانرژبه 
 
گر یبه شکل د یتواند از شکل یمن است که یا یانرژ یت هاین قابلیاز مهمتر یکی

 ل شود.یتبد
 

 یبلکه از شکل, شود ید نمیرود و تول ین نمیاز ب یانرژ: یانرژ یستگیقانون پا

 شود. یل میگر تبدیبه شکل د
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 کنید  کلیکآن اسم  روی   در سایت ما ورود به هر پایهبرای 

 دبستان

 اول دوم سوم چهارم پنجم ششم
 

 متوسطه اول

 نهم هشتم هفتم
 

 متوسطه دوم

 دوازدهم یازدهم دهم
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