
 : انرژی نیاز هر روز ما3درس  |اهنمای گام به گام علوم تجربی چهارم ر
www.gama.ir 1 

 

 

  
 جدیدترین نمونه سواالت امتحانی و کاربرگ های آموزشی 

 

 
 .کنید وگو گفت کالس در زیر هایپرسش از یک هر یدرباره

  انررژی مرورد نیراز  آورند؟می دست به چیزی چه از را انرژی این ها آن دارند، نیاز انرژی به دویدن، برای مسابقه این در ها بچّه

 آید.میروزانه با خوردن غذا، میوه، سبزیجات و... به دست 

  تواند انرژی مورد نیاز را برای دویدن تأمین خیر، زیرا بدن نمی چرا؟ شوید؟ برنده دو یمسابقه در توانیدمی اید گرسنه وقتی آیا

 کند.

  توانیم کاری انجام دهیم، برای انجام های متفاوت دارد، اگر انرژی نباشد نمیانرژی شکل اید؟ شنیده مطالبی چه انرژی یدرباره

 دادن همه کارها انرژی الزم است و...

 
 .بسازید زیر مراحل مانند ای فرفره -1

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 .کنید وصل چوب به را فرفره و دهید قرار بزرگ نی داخل را باریکی چوب -2

 .ببندید نخ دیگر سر به هم کاغذ یگیره یک. ببندید چوب انتهای به شکل مانند را نخ سر یک -3

 چرخد.کند و میفرفره حرکت می .بنویسید را خود هایمشاهده افتد؟ می اتّفاقی چه کنید؛ فوت را فرفره -4

  انرژی حرکتی دارد؟ انرژی از شکلی چه چرخیدن درحال ی فرفره 

  فوت کردن آورد؟می دست به کجا از را انرژی این دارد؛ نیاز انرژی به چرخیدن برای فرفره 

  دویم.گیریم و میفرفره را در جلوی خود می کنید؟می پیشنهاد فرفره چرخاندن برای دیگری های راه چه 

 
 شود؟می استفاده اجسام دادن حرکت برای باد انرژی از موارد، کدام در
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 جدیدترین نمونه سواالت امتحانی و کاربرگ های آموزشی 

 

 
 .کنید فرو آن مرکز در را چوبی سیخ و کنید تهیه متر سانتی 10 قطر به فشرده اسفنج جنس از سبک چرخ یک -1

 (.کنید استفاده بستنی چوب از توانید می بستنی قاشق جای ه)ب .دهید قرار چرخ درون شکل مانند را بستنی های قاشق  -2

 .هیدد قرار ها گیره درون را چرخ سر دو و بچسبانید ظرف طرف دو در و دهید تغییر شکل مانند را کاغذ یگیره دو -3

 .ببندید مصرف بار یک لیوان به را آن دیگر سر و چوبی سیخ به را نخ سر یک -4

 .دهید حرکت باال سمت به را لیوان آب، جریان و چرخ کمک به -5

  انرژی حرکتی دارد؟ را انرژی از شکلی چه حرکت حال در چرخ 

  انرژی آب آورد؟ می دست به کجا از را انرژی این چرخ دارد؛ نیاز انرژی به لیوان دادن حرکت برای چرخ 

  برا افرزایش  .نیردک جرا جابره را بیشتری بارهای مقدار اید، ساخته که ایوسیله از استفاده با توانیدمی چگونه کنید، بینی پیش

 مقدار آب و سرعت

 

 
  .بکشید کاغذ روی را مارپیچ یک تصویر -1

 .ببرید شکل مانند را مارپیچ -2

 

 .دارید نگه روشن بخاری یا شوفاژ باالی در را آن نخ، تکّه یک با -3

  کند.می مارپیچ حرکت کنید؟می مشاهده چیزی چه 

  انرژی گرمایی شود؟می کاغذی مارپیچ این حرکت باعث چیزی چه 

  گرمایی به حرکتی شود؟می تبدیل دیگر شکل به شکلی چه از انرژی کاغذی، مارپیچ در 

 

 
 حرکتی شود؟می تبدیل انرژی از شکلی چه به گرمایی انرژی این. کندمی تولید گرمایی انرژی و سوزد می بنزین خودروها، در
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 جدیدترین نمونه سواالت امتحانی و کاربرگ های آموزشی 

 

 
 .دهید گزارش کالس به را نتیجه و کنید وگو گفت خود گروه در زیر هایپرسش یدرباره

  کتریسیته )برق(از گاز شهری و ال آید؟می دست به چیزی چه از خانه کردن گرم و پز و پخت برای شما نیاز مورد انرژی 

  اتو کردن لباس، سشوار کردن موها و... شود؟ می استفاده گرمایی انرژی از دیگر، کارهای چه در 

 

 
 شوند.ها گرم میدست کنید؟می مشاهده چیزی چه. دهید حرکت هم با را هاآن و بچسبانید هم به را خود دست دو کف -1

 شود.ها بیشتر میگرمای ایجاد شده بین دست دارد؟ تفاوتی چه قبل حالت با حالت این. دهید حرکت تندتر را هایتان دست -2

 گرمایی شود؟می تبدیل انرژی از شکلی چه به حرکتی انرژی اینجا، در

 

 
 چرا؟ شوند؛می تر گرم ماسه های دانه دهیم،می تکان را آن مدّتی و ریزیممی دربسته ظرفی در را ماسه مقداری هرگاه

 کند.چون برخورد دانه های ماسه به هم گرما تولید می

 

 
 .ببندید ای شیشه لیوان یک یدهانه روی شکل، مانند را بادکنک یک از ایتکّه -1

 .بریزید بادکنک روی گندم یا برنج دانه چند -2

 .بزنید ضربه آن یبدنه به فلزّی قاشق با و دارید نگه لیوان نزدیک را فلزّی یکاسه یک -3

 روند.ایین میکنند و باال و پهای برنج حرکت میدانه .کنید یادداشت را خود های مشاهده افتد؟می اتّفاقی چه -4

ها سریع تر شده و بعضی از آنهرا روی حرکت دانه .بنویسید را خود های مشاهده. بزنید کاسه به تری محکم هایضربه بار این -5

 ریزند.زمین می

  تی تبدیل شود.تواند به حرکانرژی صوتی می گیرید؟می اینتیجه چه فعّالیت این از 
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 حرکتی شود؟می تبدیل انرژی از شکلی چه به صوتی انرژی حالت، این در. لرزاندمی را هاپنجره یشیشه هواپیما، صدای

 

 
 .دهید انجام را زیر گروهی بازی خود های کالسی هم با

 .کنید درست شکل مانند کارت یک گروه هر در -1

 .ویسیدبن کارت روی دهدمی ما به که را ای انرژی شکل و ها آن نام. کنید انتخاب را مختلف خانگی لوازم و وسایل -2

 دهدانرژی که به ما میشکلی از  نام وسیله

 گرمایی اتو

 حرکتی پنکه

 نورانی المپ

 گرمایی شوفاژ

 صوتی واکمن

 گرمایی اجاق گاز

 نورانی و صوتی تلویزیون روشن

 گرمایی آب گرمکن
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