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انرژی نیاز هر روز مادرس سوم
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نقشۀ درس

انـرژی

انرژی از منابع مختلف تولید می شود.انرژی به شکل های مختلف است.

برای انجام دادن تمام کارها به انرژی 
نیاز است. 

سوخت هاالکتریکی

بادحرکتی

آب جاریصوتی

خورشیدگرمایی

نورانی

 مطالب مرتبط با انرژی در سال های قبل 
سال اول

 در محیط اطرافمان بعضی از اجسام را در حال حرکت و بعضی را ساکن می بینیم.
 بعضی مکان ها گرم و بعضی مکان ها سرد هستند.

 بعضی از اجسام گرم و بعضی از اجسام سرد هستند.
 در بعضی شغل ها از گرما استفاده می شود.

سال دوم
ــ 

سال سوم 
 اجسام جامد بر اثر گرم شدن به مایع تبدیل می شوند.
 اجسام مایع بر اثر گرم شدن به گاز تبدیل می شوند.
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اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود، در فرایند آموزش این درس بتوانند با انجام فعالیت های مختلف مانند 
گفت وگو، آزمایش و فکر کنید: 

 پی ببرند که برای انجام دادن همٔه کارها، به انرژی نیاز است .
  با شکل های مختلف انرژی و تبدیل آنها به یکدیگر آشنا شوند و تبدیل آنها به یکدیگر را در وسایل 

مختلف توضیح دهند.
 منابع انرژی را شناسایی کرده و برای حفظ این منابع راه هایی را پیشنهاد دهند و آن را به کار ببرند.

پیامد

از دانش آموزان انتظار می رود پس از پایان این درس بتوانند:
در زندگی روزمره، شکل های مختلف انرژی و تبدیل آنها به یکدیگر در برخی وسایل را شناسایی و در 

حفظ منابع انرژی احساس مسئولیت کنند.
جدول شناسنامۀ درس

شناسه جدول فعالیتمفاهیم/ حقایقصفحه
ارزشیابی

فعالیت های 
واژه های علمیپیشنهادی

15..........

عنوانی  تصویر  دربارهٔ  گفت و گو  ــ 
دانش آموزان  تمام  دادن  شرکت  و 
در یک بحث عمومی دربارهٔ اهمیت 

روزمره زندگی  در  انرژی 

5 الف و 5 ب

..........

16
به  کارها  همٔه  دادن  انجام  برای  ـ  ـ

است. نیاز  انرژی 
انرژی  به  نیاز  دربارهٔ  و گو  گفت  ــ 
پی    بردن به نیاز ما به انرژی در انجام 

کارها

5 الف و 5 ب
..........

انرژی

17

گوناگون  شکل های  به  انرژی  ــ 
است:

ــ  صوتی  ــ  نورانی  ــ   حرکتی 
الکتریکی

ــ همه اجسامی که حرکت می کنند 
انرژی حرکتی دارند. 

شکل های  با  آشنایی  و  معرفی  ــ 
انرژی

5 الف و 5 ب

..........

شکل انرژی 
ـ   انرژی حرکتی  ـ
ـ  انرژی نورانی  ـ
ـ  انرژی صوتی  ـ

18

حرکتی  انرژی  از  استفاده  با  ــ 
کرد. جا به جا  را  جسمی  می توان 

کردن  جا به جا  و  فرفره  ساخت  ــ 
آن وسیلٔه  به  جسم 

ــ فکر کنید دربارهٔ استفاده از انرژی 
باد 

در  باد  انرژی  کاربرد  تشخیص  ــ 
وسایل بعضی 

2 الف و 2  ب و 
2 پ و 2 ت و 

4 و 9
..........5 الف و 5 ب
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شناسه جدول فعالیتمفاهیم/ حقایقصفحه
ارزشیابی

فعالیت های 
واژه های علمیپیشنهادی

19
و
20

ــ باد دارای انرژی است.
باد استفاده های مختلف  انرژی  ــ 

دارد.
ــ آب جاری دارای انرژی است.

ــ از طریق انجام فعالیت و مشاهده 
پی می برد که باد انرژی دارد

آبی و کار  ـ       از طریق ساخت چرخ  ـ
با آن پی می برد که آب جاری انرژی 

دارد

2 الف و 2 ب و 
و  ت   2 و  پ   2

و 9  4..........

20
و
21

ــ از انرژی آب جاری استفاده های 
گوناگونی می شود.

ــ انرژی از شکلی به شکل دیگر 
می شود. تبدیل 

ــ انرژی گرمایی یکی از شکل های 
انرژی است

ــ از طریق مشاهده به انرژی گرمایی 
پی می برد.

8الف و 8 ب
1ب و 4

تبدیل انرژی ــ 
انرژی گرمایی

21
و
22

ــ انرژی از شکلی به شکل دیگر 
می شود. تبدیل 

ــ ساخت مارپیچ کاغذی
ــ فکر کنید دربارهٔ تبدیل انرژی در 

خودرو
در  انرژی  تبدیل  به  پی بردن   ــ 

خودروها
ــ گفت و گو دربارهٔ استفاده از انرژی 

گرمایی در خانه
ــ آشنایی با کاربرد انرژی گرمایی

7 الف
5 الف و 5 ب
5 الف و 5 ب

..........

تبدیل انرژی ــ 
انرژی گرمایی

22
و
23

انرژی  دارای  شده  تابش  نور  ــ 
است به آن انرژی نورانی می گویند.
ــ خورشید بزرگ ترین منبع انرژی 

نورانی و گرمایی است.

به  انرژی حرکتی  تبدیل  مشاهدهٔ  ــ 
گرمایی انرژی 

انرژی حرکتی  اینکه  به  بردن  پی  ــ 
می تواند به انرژی گرمایی تبدیل شود
انرژی  تبدیل  کنید« دربارهٔ  ــ »فکر 

گرمایی انرژی  به  حرکتی 

2 پ و 4 و 5  الف 
و 5 ب 
5 الف و
..........5 ب و 4

انرژی نورانی

24

انرژی  آن  به  دارد  انرژی  صدا  ـ  ـ
می گویند. صوتی 

ــ مشاهدٔه انرژی صوتی
شکل های  دربارهٔ  بازی  انجام  ــ 
خانگی وسایل  در  انرژی  مختلف 
هدف تشخیص شکل های مختلف 
انرژی در وسایل و لوازم خانگی

2 پ و 4 و 5  الف 
و 5 ب 

5 الف و 5 ب 

انرژی صوتی

25
ــ باید در حفظ منابع انرژی تالش 

کنیم.
ــ پیشنهاد برای حفظ منابع انرژی
هدف احساس مسئولیت در حفظ 

انرژی منابع 

5 الف و 5 ب 
....................
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دانستنی های ویژۀ معّلم

انرژی: کلمٔه انرژی را برای اولین بار در سال 1807 میالدی توماس یانگ دانشمند انگلیسی به کار 
برد. او کلمٔه انرژی را از عبارتی یونانی به مفهوم »چیزی که در آن توانایی انجام کار وجود دارد« گرفت. 
یعنی انرژی چیزی است که موجب انجام کارها می شود. انرژی با کار و حرکت همراه است. برای انجام 
کار بیشتر به انرژی بیشتری نیاز داریم. همچنین برای تغییر مواد مانند سوختن چوب، شکستن چوب، ذوب 

فلزات و انجام هر نوع کاری به انرژی نیاز است.
شکل های انرژی: انرژی به چند شکل وجود دارد: انرژی گرمایی، انرژی نورانی، انرژی الکتریکی، 

انرژی صوتی، انرژی شیمیایی، انرژی ذخیره ای )پتانسیل( و انرژی حرکتی )جنبشی(.
اثر  بر  غذایی  مواد  در سوخت هاست.  و  باتری ها  در  موادغذایی،  در  موجود  انرژی  شیمیایی،  انرژی 
زیادی  انرژی  شیمیایی  تغییر  و  اثر سوختن  بر  هم  می کنند. سوخت ها  آزاد  انرژی  بدن،  در  سوخت و ساز 
به صورت گرما آزاد می کنند. انرژی حرکتی یا جنبشی به حرکت جسم، جرم جسم و سرعت آن بستگی دارد. 

انرژی ذخیره ای، انرژی است که یک فنر فشرده یا کشیده شده دارد.
منابع انرژی: منبع تمام انرژی ها خورشید است. به طور مثال انرژی حرکتی یک دوچرخه سوار بر اثر 
خوردن موادغذایی حاصل می شود. این مواد غذایی از گیاهان به دست می آیند که با استفاده از نور خورشید 

این مواد را ساخته اند )مثل برنج، نان( و یا از بدن جانوران به دست می آید که گیاهان را می خورند.
منبع انرژی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر: منابع انرژی تجدیدناپذیر، منابعی هستند که پس از مصرف 
انرژی حاصل از آنها، تمام می شوند مانند سوخت ها. این منابع در زمانی بسیار طوالنی )طی میلیون ها سال( 
ممکن است دوباره تولید شوند. منابع انرژی تجدیدپذیر، منابعی هستند که پس از مصرف انرژی حاصل 
از آنها، دوباره تولید می شوند و تمام شدنی نیستند مثل انرژی خورشید، آب جاری، باد، امواج دریا و جذر و 
مد. امروزه از انرژی حاصل از این منابع برای تولید الکتریسیته استفاده می کنند. این انرژی ها پاک هستند 

و در محیط زیست آلودگی ایجاد نمی کنند.
نیرو و انرژی: ممکن است دانش آموزان نیرو و انرژی را اشتباه به کار ببرند. برای وارد کردن نیرو 
به اجسام، به انرژی نیاز است. به طور مثال دوچرخه سوار با پای خود به پدال دوچرخه نیرو وارد می کند. 
با  نیرو جهت دارد ولی انرژی جهت ندارد.  نیاز دارد. از طرفی دیگر  به انرژی  نیرو  او برای وارد کردن 
ضربه زدن به توپ به آن نیرو وارد می کنیم، ضربه را در جهت های مختلف می توان وارد کرد ولی توپی که 

حرکت می کند در تمام جهت ها انرژی حرکتی دارد.
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راهنمای آموزش

از گروه ها بخواهید وسایل مربوط به فعالیت ها و آزمایش ها را با مشارکت یکدیگر قبل از جلسه درس 
تهیه کنند.

شروع: هر درس اغلب با یک پرسش شروع می شود. فرصت فکر کردن  و پاسخ دادن را به دانش آموزان 
و  فعالیت  انجام دادن  با  یا  پاسخ دهند  پرسش ها  به  یکدیگر  با  با مشورت  بدهید.دانش آموزان ممکن است 

آزمایش به پاسخ پرسش ها برسند. 
صفحۀ 15

هدف تصویر عنوانی، ایجاد انگیزه و آمادگی در دانش آموز برای درک موضوع نیاز به انرژی در زندگی 
روزمره است. بعد از مشاهدٔه تصویر، پرسش هایی مانند پرسش های زیر را مطرح کنید و دانش آموزان را در 

یک گفت وگوی کالسی شرکت دهید.
 چه وسیله هایی را در تصویر می بینید؟

 آیا این وسیله ها بدون انرژی کار می کنند؟ 
 برای استفاده از کدام یک از این وسایل، به برق نیاز داریم؟

 چرا به غذاخوردن نیاز داریم؟ آیا بدون غذا خوردن می توان زندگی کرد؟
صفحۀ 16

برای آموزش این صفحه می توانید دانش آموزان را به حیاط مدرسه ببرید و یک مسابقٔه دو یا طناب بازی 
برای آنها ترتیب دهید. خط پایان مسابقه یا زمان پایان آن را مشخص کنید. بازی را تا چند دقیقه بعد از اینکه 
بعضی از دانش آموزان به علت خسته شدن یا نفس نفس زدن از بازی کنار رفتند، ادامه دهید. با این روش که 
از دانش آموزان بخواهید تصویر کتاب را خوب مشاهده کنند سپس از دانش آموزان بپرسید چرا در تصویر 
مسابقه دو برخی بچه ها به مرور عقب می مانند؟ چرا بعضی از شما زودتر از دیگران از بازی دست کشیدید؟

به انرژی اشاره کنند. اما  انتظار نداریم دانش آموزان  پاسخ های دانش آموزان را بشنوید. بدیهی است 
آنها ضرورت  بیان می کند. اشارٔه  به خوبی  آنها را  نداریم و...، احساس  توان  جمالتی مثل خسته شدیم؛ 
غذا خوردن و استراحت کردن، برای کسب انرژی یا توان الزم برای ادامٔه مسابقه ما را به هدف می رساند. 

خوردن غذا و انرژی گرفتن از آن برای دانش آموزان قابل درک است.
در فعالیت »گفت و گو« اجازه بدهید دانش آموزان، پرسش ها را در گروه خود به بحث بگذارند و پاسخ های 

گروه خود را در کالس مطرح کنند.
تصویرهای پایین صفحه انجام کار های مختلف را نشان می دهد، هدف آنها، نشان دادن نیاز ما به انرژی 

برای انجام دادن همه کارهایی است که در زندگی روزانه انجام می دهیم.
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صفحۀ 17 
تصویر باالی این صفحه وسیله های مختلفی را نشان می دهد که برای کار کردن به انرژی نیاز دارند. در 
پایین این صفحه، شکل های انرژی مانند انرژی حرکتی، انرژی گرمایی، انرژی نورانی و انرژی صوتی، که در 

این درس به آن پرداخته می شود، معرفی می شوند و بچه ها پی می برند که انرژی ها مثل هم نیستند. 

صفحۀ 18
می گیرند،  نتیجه  صفحه  این  فعالیت  دادن  انجام  با  دانش آموزان 
اجسامی که حرکت دارند دارای انرژی حرکتی هستند و می توانند کار 

انجام دهند.
آنها به طور گروهی یک فرفرٔه کاغذی درست می کنند با فوت کردن 

به آن گیرهٔ کاغذ را باال می برند. 

در ساخت فرفره
دانش آموزان بعد از درست کردن فرفره باید آن را با یک پونز به نی چوبی وصل کنند و تکه نخی که به یک 

انتهای آن گیره متصل است را به این نی چوبی، ببندند.
نی چوبی را درون نی پالستیکی قرار بدهند. طول نی پالستیکی باید تقربیاً یک سوم طول نی چوبی باشد 

یک دانش آموز باید با دست نی پالستیکی را نگه دارد و به فرفره فوت کند.
در این فعالیت دانش آموزان پی می برند که فرفره چرخان انرژی حرکتی دارد و می تواند کار انجام دهد و 
گیره را باال ببرد و منبع انرژی فرفره چرخان، باد است. انرژی حرکتی فرفره از انرژی باد به دست می آید.

دانش آموزان می توانند با استفاده از بادبزن، سشوار و یا دویدن فرفره را بچرخانند.

صفحه 19 و 20
فعالیت فکر کنید

از انرژی باد برای به حرکت درآوردن قایق با بادبان و به هوا فرستادن کایت و بادبادک استفاده می شود.

 دانش آموزان با انجام دادن فعالیت این صفحه پی می برند آب جاری انرژی دارد و می تواند کار انجام دهد.
در انجام فعالیت این صفحه نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:

 دانش آموزان فعالیت را به طور گروهی انجام دهند.
  چرخ سبک از جنس اسفنج را برای هر گروه خودتان از قبل تهیه کنید و در اختیار گروه ها قرار دهید. 

زیرا ساخت آن برای دانش آموزان مشکل است.
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 حداقل از 8 قاشق یک بار مصرف برای پره های چرخ آبی استفاده کنید.
  در این فعالیت از هدر رفتن آب جلوگیری کنید. بعد از استفاده از آب در فعالیت، از آن برای آبیاری 

گلدان یا باغچه استفاده کنید.
  از دانش آموزان بخواهید پیش بینی کنند، چگونه چرخ آبی می تواند بار بیشتری را باال ببرد.

پیش بینی آنها می تواند موارد زیر باشد:
 زیاد کردن تعداد پره ها، ریختن آب از ارتفاع باالتر، ساختن فرفرٔه بزرگ تر 

 دانش آموزان باید با انجام آزمایش به درست یا نادرست بودن پیش بینی هایشان پی ببرند.

صفحۀ 21
در فعالیت این صفحه دانش آموزان با انرژی گرمایی و تبدیل انرژی ها به یکدیگر آشنا می شوند. 

  در این فعالیت دانش آموزان یک مارپیچ کاغذی را مطابق دستور کار می سازند. اگر مارپیچ را باالی 
این  می کند.  حرکت  باال  سمت  به  مارپیچ  دهند،  قرار  روشن  شمع  یا  شوفاژ  مثالً  گرمایی  منبع  یک 

موضوع تبدیل انرژی گرمایی به انرژی حرکتی را نشان می دهد.
در این فعالیت مارپیچ را باالی یک منبع گرم مانند شوفاژ داغ و یا شعلٔه شمع قرار داد تا حرکت کند. 

انرژی گرمایی سبب حرکت مارپیچ می شود و انرژی گرمایی به انرژی حرکتی تبدیل می شود.

صفحۀ 22
فکر کنید

در خودرو ها انرژی گرمایی که بر اثر سوختن بنزین تولید می شود به انرژی حرکتی تبدیل می شود.
در فعالیت »گفت و گو« دانش آموز باید منبع انرژی گرمایی خانٔه خود را در کالس بیان کند. انرژی گرمایی 

در اغلب خانه ها از سوخت ها تأمین می شود.
انرژی گرمایی به جز گرم کردن و پخت و پز کاربرد های دیگری هم دارد. از آن در صنعت هایی مانند ذوب 

فلزات، شیشه گری، جوشکاری و ریخته گری استفاده می شود.
در فعالیت این صفحه انرژی حرکتی دست ها به انرژی گرمایی تبدیل می شود.

صفحۀ 23
در فعالیت »فکر کنید« با تکان دادن ماسه ها انرژی حرکتی تبدیل به انرژی گرمایی می شود.درصورت 

امکان دانش آموزان این فعالیت را عمالً انجام دهند.
تاکنون دانش آموزان پی بردند باد و آب جاری و سوخت ها انرژی دارند و می توانند اجسام را به حرکت 

درآورند. باد و آب جاری و سوخت ها و خورشید منبع انرژی هستند.
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صفحۀ 24
دانش آموزان با انجام دادن فعالیت این صفحه پی می برند، صدا انرژی دارد. زیرا سبب حرکت دانه های 
برنج می شود. آنها می توانند مقداری برنج را روی کاغذ بریزند و کاغذ را روی رادیو قرار دهند. با روشن 

کردن رادیو، دانه های برنج به حرکت در می آیند.
در فعالیت »فکر کنید« انرژی صوتی به انرژی حرکتی تبدیل می شود و شیشه را می لرزاند.

صفحۀ 25
تمرکز و همکاری گروهی  بازی، خوب گوش کردن،  این  انجام  بازی است.  پایین صفحه یک  فعالیت 
را در دانش آموزان تقویت می کند. بچه ها این بازی را باید به صورت گروهی انجام دهند هر دانش آموز نام 
وسیله هایی که در خانه از آن استفاده می کنند و شکل انرژی که به ما می دهد را روی یک کارت می نویسد.
گروهی برنده بازی است که تعداد وسیله های بیشتری در فهرست اعضای آن باشد و وسیله هایی که نام می برند 

تکراری نباشد.

صفحۀ 26
در پایان درس از دانش آموزان پرسیده شده که در حفاظت از منابع انرژی چه سهمی می توانند داشته 

باشند در این باره دانش آموزان را در یک بحث عمومی شرکت دهید. 
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انرژی الکتریکیدرس چهارم
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نقشه درس

انـرژی الکتـریکـی

تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی های دیگر 
ـ صوتی( ـ نورانیـ  ـ گرماییـ  )حرکتیـ 

رسانایی الکتریکی

ضرورت استفادۀ درست از انرژی 
الکتریکی

منابع انرژی الکتریکی

نیروگاه های برق

بستن یک مدار ساده )شامل باتری، سیم ها 
و المپ(

رساناها:
الکتریسیته را از خود عبور می دهند.

نارساناها:
الکتریسیته را از خود عبور نمی دهند.

ساخت یک کلید قطع و وصل یک مدار 
ساده

بستن المپ ها به صورت متوالی و موازی

باتری ها

 مطالب مرتبط با انرژی الکتریکی 

سال اول
ــ

سال دوم
ــ

سال سوم
ــ
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اهداف یادگیری

از دانش آموزان انتظار می رود در فرایند آموزش این درس بتوانند:
  با انجام فعالیت های گوناگون مانند گفت و گو، مقایسه کنید، به کاربرد های انرژی الکتریکی در خانه و 

تبدیل این انرژی به سایر انرژی ها پی ببرند.
  برای درست مصرف کردن این انرژی راه های عملی پیشنهاد کرده و اجرا کنند. 

  یک مدار سادٔه الکتریکی را بدون دستورالعمل ببندند و یک کلید قطع و وصل طراحی و در مدار قرار 
دهند. 

  المپ ها را به طور موازی و متوالی بسته و ویژگی های این دو مدار را با هم مقایسه کنند.
  با انجام آزمایش، اجسام رسانا و نارسانای الکتریکی را تشخیص دهند.

پیامد

از دانش آموزان انتظار می رود پس پایان این درس بتوانند: 
در   و  کنند  زندگی روزمره شناسایی  در  را  الکتریکی  انرژی  منابع  و  انرژی ها  به سایر  انرژی  این  تبدیل 

استفادهٔ درست از انرژی الکتریکی، احساس مسئولیت کنند. 

جدول شناسنامۀ درس

شناسه جدول فعالیتمفاهیم/ حقایقصفحه
ارزشیابی

فعالیت های 
واژه های علمیپیشنهادی

27............

ــ گفت وگو دربارٔه تصویر عنوانی
هدف شرکت همٔه دانش آموزان در 
تصویر  عمومی دربارٔه  بحث  یک 

است. عنوانی 

5 )الف( و )ب(

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

انرژی الکتریکی

28

ـ انرژی الکتریکی یکی از شکل های  ـ
انرژی است.

از  یکی  الکتریکی  انرژی  ــ 
انرژی  شکل های  پرمصرف ترین 

. ست ا
به شکل های  الکتریکی  انرژی  ــ 

تبدیل می شود. انرژی  دیگر 

ــ گفت و گو درباره اهمیت انرژی 
الکتریکی در زندگی

انرژی  اهمیت  به  پی بردن  هدف 
روزمره زندگی  در  الکتریکی 

5 )الف( و )ب(

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

انرژی الکتریکی
نیروگاه های برق
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شناسه جدول فعالیتمفاهیم/ حقایقصفحه
ارزشیابی

فعالیت های 
واژه های علمیپیشنهادی

29

ـ باتری ها انرژی الکتریکی را ذخیره  ـ
می کنند.

ــ باتری ها گوناگون اند و کاربرد های 
مختلف دارند. 

ــ فعالیت دربارٔه تشخیص وسایلی 
که با انرژی الکتریکی کار می کنند 
و تشخیص تبدیل انرژی الکتریکی 

در این وسایل به سایر انرژی ها
با  آشنایی  برای  فعالیت  انجام  ــ 

باتری ها انواع 
به  انرژی  این  تبدیل  با  آشنایی  ــ 
سایر انرژی ها در وسایل الکتریکی

5 )الف( و )ب(
و 9

باتری............

30

شامل  ساده  الکتریکی  مدار  ــ 
است. سیم ها  و  المپ  و  باتری 

ــ با بستن یک مدار ساده المپی را 
روشن می کنند.

ــ با یک سیم و یک باتری المپی 
می کنند. روشن  را 

ــ یک کلید قطع و وصل در مدار 
قرار می دهند.

7 )الف( و7 )ب( 
و 9

7 )الف( و7 )ب( 
و 9

7 )الف( و7 )ب( 
و 9

مدار الکتریکی

31
و
32

متوالی  المپ ها  که  مداری  در  ــ 
بسته شده اند با باز کردن یک المپ 
می شوند. همٔه المپ ها خاموش 

موازی  المپ ها  که  مداری  در  ــ 
بسته شده اند با باز کردن یک المپ 
سایر المپ ها خاموش نمی شوند

ــ آشنایی با بستن المپ ها در یک 
متوالی  به صورت  الکتریکی  مدار 

و موازی
اجرای  و  طراحی  و  پیش بینی  ــ 
آزمایش با هدف آشنایی با ویژگی های 

موازی و  متوالی  مدار های 
ــ طراحی و ساخت چراغ راهنما

7 )الف( و7 )ب( 
و 4 و 9

8 )الف( و 8 )ب( 
و 9 و 4

7 )الف( و 7 )ب(
............

33
و
34

را  الکتریسیته  مواد  بعضی  ــ 
به خوبی از خود عبور می دهند آنها 
می نامند. الکتریکی  رسانای  را 
را  الکتریسیته  مواد  بعضی  ــ 
به خوبی از خود عبور نمی دهند آنها 
می نامند. الکتریکی  نارسانای  را 

در  مختلف  مواد  دادن  قرار  با  ــ 
مدار الکتریکی رسانایی الکتریکی 
می دهند. تشخیص  را  مواد  این 
ــ طبقه بندی مواد به دو دستٔه رسانا 

و نارسانا

2 )الف( و 2 )ب( 
و 2 )پ( و 2 
رسانای الکتریکی )ت( و 9 و 4

و نارسانای 
الکتریکی

35
و
36

کاهش  و  انرژی  از  حفاظت  در 
باشیم. سهیم  آلودگی 

ــ گفت و گو دربارهٔ راه های حفاظت 
از منابع انرژی

ــ ارائه پیشنهاد عملی برای استفادٔه 
و  الکتریکی  انرژی  از  درست 

آن اجرای 
هدف احساس مسئولیت در مصرف 

درست انرژی الکتریکی

5 )الف( و 5   )ب( 
و 9

............
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دانستنی های ویژه معلم

انرژی الکتریکی: انتقال انرژی یکی از مسائل اصلی جامعه های صنعتی امروز است. انرژی الکتریکی 
حاصل از انرژی ذخیره شده آب پشت سدها، سوخت ها، باد، خورشید و...، را می توان با سرعت زیاد و 
اتالف بسیار اندک به نقاط دوردست منتقل کرد. بنابراین یکی از مناسب ترین شکل های انرژی برای انسان، 
انرژی الکتریکی است. به ویژه که انرژی الکتریکی را می توان به سهولت به انرژی های دیگر مانند نور، گرما، 
حرکت و صوت تبدیل کرد. هیچ یک از شکل های دیگر انرژی این قابلیت را ندارند. بنابراین کارآمدترین 

شکل انرژی، انرژی الکتریکی است.
الکتریسیته )برق(: کلمٔه »الکتریسیته« توصیف جریان یافتن الکترون ها یا جابه جا شدن آنها از جسمی به 
جسم دیگر است. الکترون کوچک ترین بار الکتریکی است. الکترون واژه ای یونانی و به معنای »کهربا« است.
بار الکتریکی: پیش از آنکه ساختار اتمی شناخته شود، مردم از وجود دو نوع بار الکتریکی در طبیعت 
باخبر بودند. یکی از این دو »بار« را می توان از طریق مالش میلٔه شیشه ای با پارچه ای ابریشمی تولید کرد. 
بار تولید شده در میلٔه شیشه ای را مثبت می خوانند. نوع دیگر را می توان از طریق مالش میله الکی با پارچٔه 
پشمی تولید کرد. این نوع بار را بار منفی می نامند. به آسانی می توان فهمید که این دو نوع بار با هم تفاوت 
دارند. آزمایش ها نشان می دهد که دو بار هم نوع )دو بار مثبت یا دو بار منفی( یکدیگر را دفع می کنند و دو 

بار غیرهم نوع )مثبت و منفی( یکدیگر را جذب می کنند. 
بارهای درون اتم: همٔه موارد )جامدها، مایع ها، گازها( از اتم ها درست شده اند. بخشی از اتم که در مرکز 
آن قرار دارد، هسته نامیده می شود و دارای بار مثبت است. قسمت اعظم حجم اتم ها را فضای خالی تشکیل 
می دهد. الکترون ها در این فضا به دور هسته درحال حرکت هستند. الکترون ها ذرات بسیار کوچک با بار 
منفی هستند. مقدار بار مثبت هسته دقیقاً با مجموع بارهای منفی تمام الکترون های موجود در اتم برابر است 
در نتیجه از نظر الکتریکی اتم خنثی است، مگر آنکه بر اثر عواملی مثل مالش دادن شیشه با پارچٔه ابریشمی، 
اتم ها الکترون از دست بدهند و یا الکترون بگیرند، در این صورت اتم ها دارای بار مثبت یا منفی خواهند شد.
هسته شامل دو ذره است که آن را پروتون و نوترون می نامند. چرم پروتون و نوترون از جرم الکترون 
بار الکتریکی ندارد، اما  به حساب نمی آورند. ذرٔه نوترون  بنابراین جرم الکترون را  بسیار بزرگ تر است. 
پروتون دارای بار مثبت است. بزرگی بار پروتون با بزرگی بار الکترون برابر است. در یک اتم خنثی تعداد 

الکترون ها با تعداد پروتون های هسته یکسان است.
رسانا و نارسانا )عایق ها(: در بسیاری از جامدات و مایعات، اتم ها الکترون هایشان را به شدت در قید 
خود نگه می دارند. بارهای اتمی آزاد نیستند و نمی توانند از نقطه ای به نقطٔه دیگر بروند. موادی که تعداد 
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الکترون های آزاد و متحرک در آنها ناچیز است را نارسانای الکتریکی می نامند. برای نمونه پالستیک، 
شیشه، چوب، نارسانا هستند و جریان برق را یا از خود عبور نمی دهند یا به سهولت عبور نمی دهند. برخی 
از اجسام جامد مانند فلزات با وجود اینکه در آنها اتم ها به آسانی نمی توانند به اطراف حرکت کنند اما هر 
یک از اتم ها، در حالت کلی، یک یا دو الکترون از دست می دهند، در این صورت این الکترون ها آزادند 
تا در محیط فلز حرکت کنند. این الکترون ها در حرکت از نقطه ای به نقطٔه دیگر بار منفی شان را با خود 
حمل می کنند. اجسامی که تعداد الکترون های آزاد متحرک در آنها زیاد است، رسانای الکتریکی نام دارند. 
نظر رسانایی  از  که  دارند  بعضی مواد وجود  امروزه  به سهولت جریان می یابد.  الکتریسیته  این اجسام  در 
الکتریکی بین اجسام رسانا و نارسانا قرار دارند، این موارد را نیمه رسانا می نامند و در صنعت الکترونیک 

اهمیت فوق العاده ای دارند، مثل عنصرهای ژرمانیوم و سیلیسیوم. 
جریان الکتریکی: وقتی با یک المپ و سیم های رابط و باتری یک مدار ساده را تشکیل می دهید، 
مشاهده می کنید که المپ روشن می شود. در واقع در این مدار، جریان الکتریکی دارید. باتری با انرژی ای 
که به الکترون ها می دهد، موجب جاری شدن آنها در مدار می شود. این انرژی در اجزای مختلف مدار به 
انرژی های دیگر تبدیل می شود، مثالً در المپ به انرژی گرمایی و نورانی تبدیل می شود. انرژی الکتریکی 

باتری ها از انرژی شیمیایی که دارند، تأمین می شود. 
نشان  به دو صورت  مدار  در  الکتریکی )الکتریسیته(  جهت جریان در یک مدار ساده: جهت جریان 
داده می شود. جهت واقعی جریان الکتریسیته از قطب منفی باتری به قطب مثبت است. اما در مدار، جهت 
قراردادی جریان را به کار می برند که از قطب مثبت باتری به منفی است. علت آن است که فیزیکدانان در ابتدا 
گمان می کردند در رساناها تنها بارهای مثبت می توانند جاری شوند. به همین علت، جهت جریان الکتریکی را 
براساس حرکت بارهای مثبت انتخاب کردند در صورتی که جریان واقعی همان جهت حرکت الکترون هاست.

جریان جهت حرکت الکترون ها قراردادی  جهت 
الکتریکی
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راهنمای آموزش

با کمک شما  بخواهید  دانش آموزی  گروه های  از  آموزش  از شروع  قبل  هفته  یک  قبل:  از  آمادگی 
وسیله های مربوط به فعالیت های این درس را تهیه کنند.

صفحۀ 27
در این درس به انرژی الکتریکی که یک انرژی مهم و پرمصرف است پرداخته می شود، در تصویر عنوانی 
سیم های برق دیده می شود که انرژی الکتریکی از راه این سیم ها و کابل ها به خانه ها، مدرسه ها و کارخانه ها 
و... منتقل می شود. دانش آموزان را در یک بحث عمومی درباره تصویر عنوانی شرکت دهید و از آنها 

بخواهید پرسش هایی را دربارٔه این تصویر طرح کنند.
صفحۀ 28  

با این پرسش که اگر برق نباشد با چه مشکالتی روبه رو خواهید شد، دانش آموزان را در یک گفت وگوی 
کالسی دربارٔه اهمیت انرژی الکتریکی در زندگی روزمره شرکت دهید.پاسخ ها را بشنوید، از آنها بخواهید 

وسیله هایی که در خانه با برق کار می کنند را نام ببرند.
صفحۀ 29 

در این صفحه دانش آموزان فعالیتی را به طور گروهی انجام می دهند. آنها باید در جدولی که داده شده، نام 
وسایل برقی خانٔه خود را بنویسند و مشخص کنند انرژی الکتریکی به کدام انرژی تبدیل می شود؟ در بعضی 
وسایل، ممکن است انرژی الکتریکی به دو یا چند شکل دیگر تبدیل شود، مثالً در تلویزیون، انرژی الکتریکی 
به انرژی نورانی، صوتی و گرمایی تبدیل می شود. از دانش آموزان بپرسید: چه وسایلی را می شناسند که با 

باتری کار می کند؟ چند نوع باتری می شناسند؟
اسباب بازی،  مثل  دارند  نیاز  باتری  به  که  وسایلی  بخواهید  دانش آموزان  از  این درس  آموزش  از  قبل 
چراغ قوه و... را به کالس بیاورند. از آنها بخواهید محل قرار گرفتن باتری ها را نشان بدهند. بپرسید چرا 
بعضی از این وسایل به تعداد بیشتری باتری نیاز دارند؟ آنها را هدایت کنید تا به این نتیجه برسند که باتری ها 

انرژی دارند و می توانند در مدار، انرژی الکتریکی تولید کنند و سبب حرکت، تولید نور و... بشوند. 
صفحۀ 30

هدف فعالیت این صفحه ساخت یک مدار ساده است. دانش آموزان با بستن المپ و باتری و به وسیلٔه 
سیم های رابط المپ را روشن می کنند: قبل از جلسه فهرست وسایل الزم را با گروه ها مرور کنید تا همٔه 
برای  کافی حالت های ممکن  اندازٔه  به  دانش آموزان  دهید  اجازه  باشند.  آماده  فعالیت  انجام  برای  گروه ها 

روشن کردن المپ را تجربه کنند. 
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بهتر است روکش انتهای بعضی سیم ها را جدا کنید و بعضی سیم ها روکش داشته باشند تا دانش آموزان 
خود به نحوهٔ استفاده از سیم و نقش آن پی ببرند. 

از گروه هایی که توانستند المپ را روشن کنند بخواهید شکل بسته شدن المپ و باتری و سیم را در دفتر 
تا اشکاالت کار را خودشان  بدهید گروه ها از تجربه های یکدیگر استفاده کنند  علوم خود بکشند. اجازه 

برطرف کنند. این کار اعتماد به نفس آنان را افزایش می دهد. 
به دانش آموزان آموزش دهید که آنها یک مدار الکتریکی ساخته اند. اکنون بدون آنکه دانش آموزان را 
راهنمایی کنید اجازه دهید با یک سیم و المپ و یک باتری المپ را روشن کنند. از دانش آموزان بخواهید 
در مداری که ساخته اند المپ را خاموش و روشن کنند و از آنها بخواهید یک کلید قطع و وصل مانند مدار 
شکل کتاب بسازند و با آن المپ را خاموش و روشن کنند. از گروه ها بخواهید طرح دیگری برای ساخت 
کلید ارائه دهند. از آنها بخواهید شکل مدار با کلیدی که طراحی کرده اند را رسم و آن را اجرا کنند و در 

معرض تماشای همٔه کالس قرار دهند. 

صفحۀ 31
از گروه های دانش آموزی، بخواهید مداری را رسم کنند که با آن بتوان دو المپ را روشن کرد. و شکل 
مدار گروه خود را بکشند و با شکل های کتاب مقایسه کنند. از گروه های داوطلب بخواهید شکل مدار خود 

را به کالس ارائه کنند.

مدار الکتریکی با اتصال متوالی المپ ها

دانش آموزان باید دو مدار که المپ ها در یکی به صورت متوالی و در دیگری موازی هستند را ببندند و 
پیش بینی گروهشان را آزمایش کنند. آنها باید به این نتیجه برسند که در مدار با المپ های متوالی، اگر یک 
المپ را بردارند ، همٔه المپ ها خاموش می شوند. در مدار المپ های موازی اگر یک المپ را بردارند، 

سایر المپ ها روشن می مانند.

صفحۀ 32
فکر کنید

از سمت راست: در مدار دوم و سوم المپ روشن می شود و در مدار سوم المپ پرنورتر است.

باتری

سیم های رابط
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صفحۀ 33
گروه  دو  به  و  شناسایی  را  نارسانا  و  رسانا  اجسام  ساده،  مدار  بستن  و  آزمایش  انجام  با  دانش آموزان 
طبقه بندی می کنند. از آنها بخواهید مداری مطابق شکل کتاب ببندند و قبل از آنکه موادی را بین دو سر 
سیم قرار دهند، پیش بینی کنند که با قراردادن کدام یک از مواد در مدار، المپ روشن نمی شود و پیش بینی 

خود را در دفتر علوم یادداشت کنند.
مثالً

  پیش بینی می کنم اگر پاک کن یا سکه یا مداد را در مدار بگذاریم، المپ روشن می شود. 1

  پیش بینی می کنم اگر گیرٔه کاغذ یا قاشق فلزی را در مدار بگذاریم، المپ روشن نمی شود. 2

نتیجٔه درست را در جدولی مثل جدول کتاب این صفحٔه کتاب وارد کنند. سپس از  پس از آزمایش، 
به کالس ارائه دهند و بگویند کدام پیش بینی  گروه ها بخواهید پیش بینی های خود را بخوانند و جدول را 

ایشان درست بوده است؟ سپس مفهوم مواد رسانا و نارسانا را آموزش دهید. 
فعالیت پیشنهادی 

از دانش آموزان بخواهید در خارج از کالس آزمایش صفحٔه 33 را با مواد دیگر تکرار کنند و اجسام 
رسانا و نارسانا را در محیط زندگی خود شناسایی کرده و جدول صفحٔه 33 را کامل کنند. سپس جدول 

تکمیل شده را به کالس ارائه یا به دیوار کالس نصب کنند.

صفحۀ 34: فکر کنید
  سیم برق را از مواد رسانا مانند فلزات )مس، آلومینیم و...( می سازند. روکش سیم برق را از مواد 

غیررسانا مانند پالستیک می سازند.
  برای انتقال الکتریسیته باید از مواد رسانا استفاده کرد و جهت حفظ ایمنی، روکش سیم ها را از مواد 

غیررسانا می سازند.

صفحه های 35 و 36 
برای انجام این فعالیت اجازه بدهید بچه ها در گروه خود راه هایی برای صرفه جویی در مصرف برق و 
سوخت ها ارائه دهند و همه در یک گفت وگوی کالسی شرکت کنند. از آنها بخواهید وقتی فیش برق را 
دریافت کردند، صرفه جویی را شروع کنند و مبلغ و مقدار مصرف را با فیش دوره بعدی مقایسه کنند. آنها 
از کار خود یک گزارش کامل تهیه کرده و به کالس ارائه دهند. در این گزارش آنها باید رونوشت فیش ها را 
نیز ارائه کنند. این فعالیت، زمان طوالنی الزم دارد. از دانش آموزان بپرسید اگر همٔه خانواده های محلٔه شما 
این صرفه جویی را انجام دهند، چه مقدار در هزینه و مصرف برق صرفه جویی می شود؟ این پرسش را به همٔه 

شهرها و کشور تعمیم دهید تا دانش آموزان به اهمیت مصرف درست انرژی، پی ببرند.
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نمونه ارزشیابی این درس

برای ارزشیابی عملکرد دانش آموزان از آموزش صفحه های 27، 28 و 29 می توانید از جدول ارزشیابی 
زیر استفاده کنید. این جدول قسمتی از جدول ارزشیابی است که در بخش کلیات کتاب ارائه شده است و 
شامل شناسه های ارزشیابی مربوط به فعالیت این صفحه است. جدول زیر برای یک گروه از دانش آموزان 

به طور فرضی کامل شده است.

جدول ارزشیابی فعالیت های صفحه های 27 تا 29 دانش آموزان گروه الف

شناسۀ
ارزشیابی

معیارهاموارد / مهارت ها
سطح

مالحظات
1234

5

در ارائه گزارش 
گفت وگو کنید

الف( نظرات خود را به روش های گوناگون )ترسیم 
دیگران  با  بیان شفاهی و...(  متن،  نوشتن  شکل، 

در میان می گذارد.
٭

دیگران  ایده های  نظرات/  گزارش/  بررسی  در  ب( 
مشارکت فعال دارد.

٭

9
ضوابط کار 
گروهی

ضوابط کار گروهی را رعایت می کند )مشارکت در 
استفاده از وسایل/ رعایت نوبت/ فعال بودن حفظ 

سالمت خود و دیگران و...(
٭


