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 سفر انرژی 8درس

 56ی سوال متن صفحه

  ا٘شطی ٘یاص داسیذ؟تٝ تشای ا٘داْ چٝ واسٞایی  ؟تشیذ ؿٕا چٝ ٔٛلؼی وّٕٝ ا٘شطی سا تٝ واس ٔی

زٛا٘ایی ا٘داْ واس، تٙاتشایٗ ٞشٌاٜ تخٛاٞیٓ واس یا ػّٕی سا ا٘داْ دٞیٓ اص وّٕٝ ا٘شطی اػسفادٜ دا٘یٓ ا٘شطی یؼٙی  ٔی

وٙیٓ. دس حمیمر ا٘داْ واسٞا ٔحساج صشف ا٘شطی اػر، تشای ا٘داْ زٕاْ واسٞا تٝ ا٘شطی ٘یاص داسیٓ، اص واسٞای  ٔی

 .ثُ ُٞ دادٖ یه ٚػیّٝ ػٍٙیٗتؼیاس وٛچه ٚ ساحر ٔثُ تشداؿسٗ یه ِیٛاٖ زا واس ٞای تؼیاس تضسي ٔ

 56ی صفحه آزمایش کنید

 وٙذ: دس ٞش ٔٛسد ا٘شطی چٝ زغییشی ٔی فؼاِیر ٞای صیش سا ا٘داْ دٞیذ ٚ تٍٛییذ

 دػر ٞای خٛد سا تٝ ٞٓ ٔاِؾ دٞیذ زا احؼاع ٌشٔا وٙیذ. -1

 ؿٛد. دس اثش اصطىان، تٝ ا٘شطی ٌشٔایی زثذیُ ٔی ای دػر، ا٘شطی حشوسی ٔاٞیچٝ

 ی واغزی سا تاالی ٔٙثغ ٌشٔا )تخاسی( لشاس دٞیذ زا تٝ چشخؾ دس آیذ. فشفشٜ -2

 ؿٛد. ا٘شطی ٌشٔایی تٝ ا٘شطی حشوسی زثذیُ ٔی

 ی ِیٛاٖ ضشتٝ تض٘یذ زا صذا زِٛیذ ؿٛد. تا ٔذاد تش ِثٝ -3

 ؿٛد. ا٘شطی حشوسی تٝ ا٘شطی صٛزی ٚ ٌشٔایی زثذیُ ٔی

 سا تٝ حشور دس آٚسد. ٞا تشخٛسد وٙذ ٚ آٖ ٞا ثاب تاصیزٛخی سا ٔطاتك ؿىُ خشزاب وٙیذ زا تا اػ -4

تٝ لطؼٝ دیٍش  ای ؿٛد. یؼٙی ا٘شطی حشوسی زٛج اص لطؼٝ دیذٜ ٔی ؿٛد، تّىٝ ا٘سماَ ا٘شطی زثذیُ ا٘شطی ٔـاٞذٜ ٕ٘ی

 ؿٛد. ٔٙسمُ ٔی

 
 ایداد وٙیذ.تش سٚی طثُ خالػسیىی چٙذ دا٘ٝ تش٘ح تشیضیذ ٚ ػدغ دس ٘ضدیىی خٛػسٝ زثُ صذای ٔحىٕی  -5

 .وٙٙذ تٝ ػٕر تاال ٚ خاییٗ ٔی ؿٛد ٚ دا٘ٝ ٞای تش٘ح ؿشٚع  تٝ حشور ا٘شطی صٛزی تٝ ا٘شطی حشوسی زثذیُ ٔی

 56ی صفحه سوال متن

 وٙیذ؟ ؿٙاػیذ؟ دس ص٘ذٌی سٚصٔشٜ اص وذاْ ؿىُ ا٘شطی تیـسش اػسفادٜ ٔی ؿٕا چٝ ؿىُ ٞای دیٍشی اص ا٘شطی سا ٔی

   ای ٚ حشوسی، ا٘شطی ؿیٕیایی، ا٘شطی ٌشٔایی. ٔاٞیچٝا٘شطی اِىسشیىی، ا٘شطی 

 55ی صفحه وگو کنید گفت

وٙیٓ. ٘ٛس خٛسؿیذ اػر.  تؼیاسی اص دا٘ـٕٙذاٖ ٔؼسمذ٘ذ ٔٙثغ اصّی تیـسش ا٘شطی ٞایی وٝ ٔا دس ص٘ذٌی ٔصشف ٔی

 .وٙیذ؟ دِیُ خٛد سا دس ٌشٜٚ تیاٖ وٙیذ ؿٕا دس ایٗ ٔٛسد چٝ فىش ٔی

وٙٙذ ٚ تٝ ایٗ زشزیة ا٘شطی ٘ٛس خٛسؿیذ سا دس ٔحصٛالذ  ٘ٛس خٛسؿیذ ٔٛاد غزایی زٟیٝ ٔیٌیاٞاٖ ػثض تٝ وٕه  
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اٖ ٚ ٌٛییٓ. ص٘ذٌی ٕٞٝ ٔٛخٛداذ ص٘ذٜ اػٓ اص ٌیاٞاٖ، خا٘ٛس وٙٙذ. تٝ ایٗ ا٘شطی، ا٘شطی ؿیٕیایی ٔی خٛد رخیشٜ ٔی

خیشٜ ؿذٜ دس غزا ٞا تؼسٍی داسد. ٌیاٞاٖ غزا ػاص ٚ زِٛیذ وٙٙذٜ ٞؼسٙذ ٚ اص ایٗ ا٘ؼاٖ ٞا تٝ ا٘شطی ؿیٕیایی ر

وٙٙذ. خا٘ٛساٖ ٌٛؿر خٛاس ٘یض ا٘شطی ٔٛسد ٘یاص خٛد سا تا خٛسدٖ  اػسفادٜ ٔیغزاٞا، خٛد ٌیاٜ ٚ خا٘ٛساٖ ٚ ا٘ؼاٖ 

وٝ ا٘شطی اِٚیٝ اؽ اص  وٙٙذ. دس حمیمر ص٘دیشٜ غزایی ٕٞاٖ ص٘دیشٜ ا٘شطی اػر خا٘ٛساٖ ٌیاٜ خٛاس زأیٗ ٔی

   ٌشدد. خٛسؿیذ زأیٗ ٔی

 56ی صفحه سوال متن

ا٘ٙذ دس تؼضی ٔٛاد ٔا٘ٙذ ٔٛاد غزایی ٚ ػٛخر ٞا، ا٘شطی تٝ طٛس طثیؼی رخیشٜ ؿذٜ اػر ٚ دس تؼضی اص ٚػایُ ٔ

ٜ خیشٜ وشد. آیا زا وٖٙٛ ٔٛاسدی ٔـاٞذٜ وشدٜ ایذ وٝ دس خؼٓ ا٘شطی رخیشزٛاٖ ا٘شطی سا ر ٞا ٔی تازشی

 ؟وٙٙذٜ؟چٍٛ٘ٝ

  زٛا٘ٙذ ا٘شطی سا دس خٛد رخیشٜ وٙٙذ. تّٝ، اخؼأی وٝ حاِر وـؼا٘ی داس٘ذ، ٔا٘ٙذ فٙش یا وؾ ٔی

  56ی صفحه ایستگاه فکر

 ؿٙاػیذ وٝ تٝ وٕه تازشی واس وٙٙذ؟ آیا ٚػیّٝ ٞایی ٔی

وٙٙذ، اِثسٝ تازش  تازشی ٞٓ واس ٔیتّٝ، ٚػایّی وٝ تشای حشور ٚ یا واس وشدٖ تٝ ا٘شطی اِىسشیىی ٚاتؼسٝ ا٘ذ اغّة تا 

وٙٙذ ػثاسزٙذ اص: زّفٗ  ا٘ٛاع ٔخسّفی داسد ٚ ٞش ٘ٛع تازشی ٔٙاػة واسی ػاخسٝ ؿذٜ اػر؛ ٚػایّی وٝ تا تازشی واس ٔی

 زاب، زثّر، چشاؽ لٜٛ ٚ ... ِح ٕٞشاٜ، سادیٛ،

 آیا دس تازشی ٞٓ ا٘شطی رخیشٜ ؿذٜ اػر؟

ٚ زثذیُ ا٘شطی ؿیٕیایی تٝ ای  ای داس٘ذ وٝ ایٗ ا٘شطی حاصُ یه فؼاِیر ص٘دیشٜ تّٝ، تازشی ٞا ا٘شطی رخیشٜ ؿذٜ

 اِىسشیىی اػر.

  وٙذ؟ ا٘ذاصیذ، ؿىُ ا٘شطی رخیشٜ ؿذٜ چٝ زغییشی ٔی ٚلسی چشاؽ لٜٛ یا اػثاب تاصی ٔسحشن سا تٝ واس ٔی

 صیٓ، ا٘شطی رخیشٜ ؿذٜ دس تازشی تٝ زشزیة تٝ ا٘شطی )٘ٛسا٘ی ٚا٘ذا ٚلسی چشاؽ لٜٛ یا اػثاب تاصی سا تٝ واس ٔی

 ؿٛد. ٌشٔایی( ٚ )حشوسی ٚ ٌشٔایی( زثذیُ ٔی

 56ی صفحه آزمایش کنید
ػا٘سی ٔسشی ٚ تاس ػْٛ  40ػا٘سی ٔسشی ٚ ػدغ اص اسزفاع  20ظشف آتی زٟیٝ وٙیذ ٚ ػًٙ وٛچىی سا اتسذا اص اسزفاع 

 وٙیذ؟ سٞا وٙیذ. چٝ ٔـاٞذٜ ٔی ػا٘سی ٔسشی داخُ ظشف 60اص اسزفاع 

ؿٛد، ٞشچٝ اسزفاع ػًٙ سا  ؿٛد آب تٝ اطشاف خخؾ ٔی ظشف سٞا ٔیؿٛد صٔا٘ی وٝ ػًٙ تٝ داخُ  ٔـاٞذٜ ٔی

 ؿٛد. تیـسش وٙیٓ آب تیـسشی خخؾ ٔی

 ؿٛد؟ دس وذاْ اسزفاع آب تیـسش تٝ اطشاف خاؿیذٜ ٔی

 ػا٘سی ٔسشی 60دس اسزفاع 

 تّٝؿٛد؟ ػًٙ تاػث رخیشٜ ؿذٖ ا٘شطی دس آٖ ٔیزٛاٖ ٌفر تاال تشدٖ  آیا ٔی
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 ؿٛد؟ دس چٝ ٘ٛع فؼاِیر ٞا ٚ ٚسصؽ ٞایی، تاال سفسٗ تاػث رخیشٜ ا٘شطی ٔی

 چسش تاصی، ؿیشخٝ، وٜٛ ٘ٛسدی ٚ ...

 56ی صفحه آزمایش کنید
وٛن وشدٜ ٚ یه اػثاب تاصی وٛوی )فٙشی( زٟیٝ وٙیذ ٚ آٖ سا وٕی وٛن وشدٜ ٚ سٞا وٙیذ. تاس دیٍش آٖ سا تیـسش 

 وٙیذ؟ سٞا وٙیذ. چٝ ٔـاٞذٜ ٔی

ؿٛد ٞشچٝ ػُٕ وٛن وشدٖ تیـسش ا٘داْ ٌیشد )فٙش اػثاب تاصی تیـسش فـشدٜ ؿٛد( اػثاب تاصی ٔذذ  ٔـاٞذٜ ٔی

 .ؿٛد وٙذ، ٕٞچٙیٗ ػشػر حشور اػثاب تاصی ٘یض تیـسش ٔی صٔاٖ تیـسشی حشور ٔی

 

 56ی صفحه ایستگاه فکر 
 ؿٛ٘ذ؟  وٙیذ، چٝ ا٘شطی ٞایی تٝ یىذیٍش زثذیُ ٔی ٍٞٙأی وٝ ٔاؿیٗ اػثاب تاصی یا ػشٚػه سا وٛن ٔی

ؿٛد ٚ خغ اص سٞا ػاصی اػثاب تاصی ٚ لطغ ٕ٘ٛدٖ ػُٕ  ای زثذیُ ٔی ای دػر ٞای ٔا تٝ ا٘شطی رخیشٜ ا٘شطی ٔاٞیچٝ

 ٌشدد. ای تٝ ا٘شطی حشوسی زثذیُ ٔی وٛن، ا٘شطی رخیشٜ

 57ی  صفحه وگو کنید گفت

 خٛد ػفش ا٘شطی سا تشای ٞش یه اص ٔٛاسد صیش تیاٖ وٙیذ: دس ٌشٜٚ

 وٙذ. وـذ ٚ ػدغ آٖ سا سٞا ٔی ٚ وٕاٖ سا ٔی  ٚسصؿىاسی وٝ زیش 

ؿٛد ٚ تا سٞا وشدٖ، ا٘شطی رخیشٜ ؿذٜ تٝ ا٘شطی  ای دس آٖ رخیشٜ ٔی ٍٞٙاْ وـیذٖ زیش ٚ وٕاٖ، ا٘شطی ٔاٞیچٝ

 ؿٛد. ایٗ حشور ٔی زٛا٘ذ ا٘شطی صٛزی ٘یض زِٛیذ وٙذ.  حشوسی زثذیُ ٔی

 آیذ. سٚد ٚ ػدغ تا چسش٘داذ خاییٗ ٔی وٜٛ ٘ٛسدی وٝ اص وٜٛ تاال ٔی 

ؿٛد ٚ ٍٞٙاْ خاییٗ آٔذٖ تا چسش ا٘شطی  ای زثذیُ ٔی ای تٝ ا٘شطی رخیشٜ ٔاٞیچٝ ٍٞٙاْ تاال سفسٗ ا٘شطی حشوسی ٚ

 ؿٛد. ای تٝ حشوسی زثذیُ ٔی رخیشٜ

 ؿٛد. چشخا٘ذ ٚ ا٘شطی اِىسشیىی زِٛیذ ٔی ؿٛد ٚ ػدغ زٛستیٗ تشق آتی سا ٔی آتی وٝ خـر ػذ خٕغ ٔی 

یاتذ ٚ زٛستیٗ  زغییش ٔیحشوسی تٝ ا٘شطی  ٚ ٍٞٙاْ سٞا ؿذٖ اص ػذ تاؿذ ای ٔی آب خـر ػذ داسای ا٘شطی رخیشٜ

 ؿٛد. چشخا٘ذ ٚ ایٗ ا٘شطی حشوسی زٛستیٗ تٝ ا٘شطی اِىسشیىی زثذیُ ٔی سا ٔی

 57ی صفحه علم و زندگی
ٝ یه زثذیُ ا٘شطی سا ٘ـاٖ دٞذ. آٖ سا تٝ والع تیاٚسیذ ٚ تٝ دٚػسا٘ساٖ وای سا ؿٙاػایی وٙیذ  ٚػیّٝ یا خذیذٜ

 زٛا٘یذ خٛدزاٖ ٚػیّٝ ای تا ایٗ ٚیظٌی طشاحی وٙیذ؟ ٔیٔؼشفی وٙیذ. آیا 

تٝ  ی یه ا٘شطی خاف ٞؼسٙذ، صش سادیٛ اوسیٛ، ٞشوذاْ ٔظٟش ٚ ٘ـا٘ٝاػٙ ای طثیؼی ٔا٘ٙذ خٛسؿیذ، آب، یاخذیذٜ ٞ

ی ا٘شطی  ی ا٘شطی ٘ٛسا٘ی ٚ ٌشٔایی صٔیٗ اػر ٚ ػٙاصش سادیٛاوسیٛ ٘ـاٖ دٞٙذٜ طٛس ٔثاَ خٛسؿیذ ٔظٟش ٚ ٘ـا٘ٝ

 ٞؼسٙذ. ای ٚ ازٕی ٞؼسٝ
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ی ا٘شطی  دٞٙذ. ٔثال الٔح ٘ـاٖ دٞٙذٜ ٕٞچٙیٗ ٚػایُ صیادی وٝ دس اطشاف ٔا ٚخٛد داس٘ذ یه ا٘شطی سا ٘ـاٖ ٔی

ی ا٘شطی حشوسی ٚ  ـاٖ دٞٙذ ا٘شطی ٌشٔایی، سادیٛ ٘ـاٖ دٞٙذ ا٘شطی صٛزی، ازٛٔثیُ ٘ـاٖ دٞٙذٜتخاسی ٘ ٘ٛسا٘ی

 سشیىی ٞؼسٙذ.ی ا٘شطی اِى زٕاْ ٚػایُ تشلی ٘ـاٖ دٞٙذٜ

زٛا٘یٓ ا٘شطی اِىسشیىی ٚ  تّٝ، تٝ طٛس ٔثاَ تا اػسفادٜ اص یه ػیٓ ٔؼی، تازشی، الٔح ٚ طشاحی یه ٔذاس ػادٜ ٔی

    ا٘شطی ٘ٛسا٘ی سا ٘ـاٖ دٞیٓ.

 58ی ایستگاه فکر صفحه

 ؟ای سا ٔؼشفی وٙیذ وٝ دس آٖ دٚ زثذیُ ا٘شطی ا٘داْ خزیشد زٛا٘یذ ٚػیّٝ یا خذیذٜ آیا ٔی

تّٝ، تٝ طٛس وّی دس زٕاْ ٚػایّی وٝ زثذیُ ا٘شطی ٔی وٙٙذ حذالُ دٚ فشاٚسدٜ داسیٓ، تشای ٔثاَ دس دسٖٚ الٔح وٝ تٝ 

زثذیُ ا٘شطی ٞای خٟاٖ  ؿٛد؛ ایٗ خذیذٜ ٔشتٛط تٝ زٕاْ  ٔمصٛد زِٛیذ ٘ٛس ػاخسٝ ؿذٜ ػالٜٚ تش ٘ٛس ٌشٔا ٘یض زِٛیذ ٔی

دس ٚالغ ٞش  سا ٞذس سفر ا٘شطی ٔی دا٘یٓدس زثذیُ ا٘شطی سذ ٌشفسٝ صٛ ای غیش دِخٛاٜ ٔا زثذیُ ا٘شطی ٞ ؿٛد، ٔی

سٚد(،  اصتیٗ ٕ٘یٚ ؿٛد ) ٛسذ دیٍشی اص ا٘شطی زثذیُ ٔیٔمذاس ا٘شطیی وٝ تٝ صٛسذ ا٘شطی دِخٛاٜ ٔا دس ٘یایذ تٝ ص

  .٘أیٓ ٔیخذیذٜ یا  ؿٛد سا واس وشد ٔفیذ دػسٍاٜ ٔمذاس ا٘شطیی وٝ تٝ صٛسذ دِخٛاٜ ٔا زثذیُ ٔی

 ٌیشد: الٔح، خٙىٝ، ػٛخسٗ چٛب ٚ ... ٙذ دػسٍاٜ یا خذیذٜ وٝ دس آٖ دٚ یا چٙذ زثذیُ ا٘شطی صٛسذ ٔیچ

اص یه ؿىُ تٝ ؿىُ دیٍش زغییش یاتذ. دس ایٗ صٛسذ چٝ ٔـىّی دس ص٘ذٌی ٔا خیؾ  زصٛس وٙیذ وٝ ا٘شطی ٘سٛا٘ذ

 آیذ؟ ٔی

زٕاْ فؼاِیر ٞایی وٝ ٘یاص تٝ زثذیُ ا٘شطی داس٘ذ، دیٍش لاتُ ا٘داْ ٘خٛاٞٙذ تٛد. دس ایٗ صٛسذ ص٘ذٌی ا٘ؼاٖ ٚ دیٍش 

خٛد سا اصدػر ٌشدد. زٕاْ زٛا٘ایی ٞای  ؿٛد ٚ ادأٝ حیاذ ٔـىُ یا حسی غیش ٕٔىٗ ٔی خا٘ذاساٖ دچاس اخسالَ ٔی

 ٔا٘ٙذ.   یٜ ٞای ػاخر تـش تذٖٚ واستشد ٔدٞیٓ ٚ زٕاْ دػسٍا ٔی

 58ی صفحه پژوهش کنید

تا اػسفادٜ اص اطالػازی وٝ سٚی تؼسٝ ٞای ٔٛاد غزایی ٘ٛؿسٝ ؿذٜ اػر، ا٘شطی زِٛیذی آٖ ٔٛاد سا تا ٞٓ ٔمایؼٝ وٙیذ 

 ٚ تٝ والع ٌزاسؽ دٞیذ.

 ویّٛ واِشی ٔمذاس ٘اْ ٔادٜ غزایی
 2 یه ػذد آدأغ

 650 ٌشْ 100 آخیُ دسٞٓ

 190 ٌشْ 100 تؼسٙی

 260 ٌشْ 100 تؼسٙی ػشٚػىی

 200 ٌشْ 100 تؼسٙی ػاالس

 300 ٌشْ 100 تؼسٙی ٔٛصی

 350 ٌشْ 100 تیؼىٛییر تذٖٚ وشْ
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 550 ٌشْ 100 تیؼىٛییر ٚیفش وشْ داس

 500 ٌشْ 100 تیؼىٛییر وشْ داس

 250 یه وف ٌیش تش٘ح خخسٝ

 120 ٌشْ 100 تش٘ح خخسٝ

 700 یه ػذد خیسضا

 550 ٌشْ 100 تالّٛا

 200 ٌشْ 100 ٌشْ( 100وثاب تشي )ٚصٖ خاْ 

 420 ٌشْ 100 ؿیشیٙی تأیٝ

 670 ٌشْ 100 ی ٔغض ؿذٜ  خؼسٝ

 210 ٌشْ 100 خٙیش خاػسٛسیضٜ

 210 ٌشْ 100 خٙییش ٔحّی

 380 ٌشْ 100 ای خٙیش خأٝ

 450 ٌشْ 100 خٙیش خیسضا

 100 ٌشْ 100 خفه

 180 یه ِیٛاٖ خٛسٜ ػیة صٔیٙی

 130 یه ػذد ٘یٕشٚزخٓ ٔشؽ 

 580 ٌشْ 100 ی آفساتٍشداٖ زخٕٝ

 560 ٌشْ 100 زٗ ٔاٞی

 520 ٌشْ 100 چیدغ ػیة صٔیٙی

 300 ٌشْ 100 خأٝ

 15 ٌشْ 100 دٚؽ

 375 ٌشْ 100 رسذ تٛدادٜ تا سٚغٗ

 120 یه لاؿك سٚغٗ ٔایغ

 250 یه ِیٛاٖ وٕدٛذ صسدآِٛ

 140 ٌشْ 100 صیسٖٛ خاْ ػثض

 55 لاؿكیه  خٛدس طِٝ

 370 ٌشْ 100 خٛدس طِٝ

 30 ٌشْ 100 ػٛیا

 300 ٌشْ 100 ػٛػیغ

 350 یه ػذد ػا٘ذٚیچ ٕٞثشٌش

 720 ٌشْ 100 ػغ ٔایٛ٘ض

 110 یه ِیٛاٖ ؿیش
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 500 ٌشْ 100 ؿیش خـه

 400 ٌشْ 100 ؿىش

 500 ٌشْ 100 ؿىالذ

 300 ٌشْ 100 ػؼُ

 300 ٌشْ 100 واِثاع

 380 ٌشْ 100 وـه

 500 ٌشْ 100 وّٛچٝ

 40 ٌشْ 100 وٛال

 100 ٌشْ 100 ٌٛؿر ٔاٞی

 200 ٌشْ 100 ٌٛؿر ٔشؽ تذٖٚ خٛػر

 240 ٌشْ 100 ٌٛؿر ٌاٚ

 350 ٌشْ 100 ٌٛؿر ٌاٚ چشب

 300 ٌشْ 100 ٌٛؿر ٌٛػفٙذ

 500 ٌشْ 100 ٌض اصفٟاٖ

 55 ٌشْ 100 ٔاػر وٓ چشب

 155 ٌشْ 100 ٔاػر چىیذٜ

 800 ٌشْ 100 وشٜ ٘ثازی ٔاسٌاسیٗ

 110 یه لاؿك وشٜ ٘ثازی ٔاسٌاسیٗ

 360 ٌشْ 100 ٔاوشٚ٘ی

 600 ِیسش 5/1 ٘ٛؿاتٝ خا٘ٛادٜ

 5 یه ِیٛاٖ ٘ٛؿاتٝ سطیٕی
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