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  .گازوييل را سوخت گويند وگاز  ,بنزين  ,سوخت چيست ؟موادي مثل نفت  – 1

  گاز, نفت , گازوييل , بنزين  چه سوخت هايي وجود دارد ؟, در جايگاه هاي سوخت  – 2

–چوب  –گازوييل چه سوخت هايي را مي شناسي؟زغال سنگ  وگاز  ,بنزين  ,به غير از نفت  – 3

  روغن حيواني

 ,پختن غذا  ,هواپيماها ,براي انجام چه كارهايي از سوخت ها استفاده مي شود ؟حركت اتومبيل ها  –4
  ...آب آبگرم كن و , گرم كردن خانه  ,توليد در كارخانه ها 

زغال  ,تر مردم از چه سوخت هايي استفاده مي كردند؟از سوخت هاي چوب  در گذشته بيش– 5
  سنگ و روغن حيواني

با مشكالت فراوان انسان ها زندگي  با تمام شدن سوخت ها چه مشكالتي براي ما پيش مي آيد ؟ – 6
و  خواهند افتادروبرو مي شود، ماشين ها قادر به حركت نخواهند بود و تمام دستگاه هاي برقي از كار 

  . مشكالت زيادي خواهيم شد ...  ما براي پخت و پز و گرم كردن خانه و 

  دارندآلودگي  –سوخت هايي مثل نفت و بنزين و گاز چه عيب هايي دارند ؟ تمام شدني هستند  -7

 –صرفه جويي در مصرف سوخت ها  -چه پيشنهاد هايي براي حفظ سوخت براي آينده داريد ؟ – 8
  استفاده از انرژي آب ،باد وخورشيد

  .نشدني هستند تمام  –چرا انرژي آب و باد و خورشيد مناسب هستند ؟ آلودگي ندارند  -9

در زمان هاي گذشته براي پختن غذا و گرم كردن خانه از چه وسيله اي استفاده مي كرده اند ؟  – 10
  سوخت اين وسيله چه بوده است ؟



براي پخت و پز از اجاق , بخاري هاي هيزمي و نفتي براي گرم كردن خود و خانه , ازكرسي زغالي 
  . ي كه سوخت آن ها چوب و هيزم بوده استفاده مي كرده اند هاي گل

استفاده از انرژي . آيا جايگزيني براي سوخت ها كه هوا را آلوده مي كنند وجود دارد؟بله  – 11
  آب و انرژي هسته اي, باد , خورشيد 

كردن خشك , از نور و گرماي خورشيد چه استفاده هايي مي شود ؟رشد گياهان و جانوران   – 12
باعث بخار شدن آب و تشكيل ابر و ريزش باران مي شود  و زمين را گرم مي كند تا انسان , لباس ها 

  . و موجودات ديگر بتوانند بر روي آن زندگي كنند 

امروزه از نور و گرماي خورشيد چه استفاده هايي مي شود ؟براي گرم كردن آب و پختن غذا  – 13
  و توليد برق

خشك كردن لباس , باد چگونه به انسان ها كمك مي كند ؟از قديم باد براي حركت كشتي ها  – 14
  .ها و آسياب هاي بادي استفاده مي شده است و امروزه ازمنابع مهم توليد برق محسوب مي شود 

  به هدر مي رود؟ سوخت هادو نمونه مثال بزنيد كه نشان دهد چگونه  - 15

  گرماي بيش از حد خانه ,بيرون ريختن بنزين از باك اتومبيل ,روشن بودن المپ هاي اضافي

 

 


