
 

 

 بو انم خدا 

(12و  12صفحات )منابع سوخت           پایو چيارم                                                                         )درس انرژی(علوم   

آ ابن ماهدبس تان:                                                            انم وانم خاهوادگی:                                                   

 

ه سوخت پدر عیل و رضا در جایگاه سوخت اکر می کنند . امروز آ ن ىا تصممی دارهد برای هتیو ی گزارش از حمل اکر پدرشان بو جایگا

بروهد . آ ن ىا در راه وسایل محل و هقل زایدی می بینند . عیل بو رضا می گوید هبرت است برای رشوع گزارش خود ، این وسایل را در 

.می دىد   دو گروه قرار دىمی . عیل انم وس یهل را می گوید و رضا آ ن را در گروه مناسب قرار  

س بد چرخدار خرید –اکلسکو چبو  – اتوبوس –اتکیس  –موتور س یلکت  –عیل : دوچرخو   

خت هدارهدو برای حرکت هیاز بو س  برای حرکت هیاز بو سوخت دارهد 

  

 

آ ن ىا بو جایگاه سوخت رس یدهد . عیل می گوید از سوخت ىا می تواهمی برای بو حرکت در آ وردن خودروىا اس تفاده کنمی . اما رضا می 

بو  آ ن ىا مکک کن جدول را اکمل کنند. گوید: سوخت ىا اس تفاده ىای دیگری مه دارهد   

 مثال انم سوخت

گازوییل -گاز  -بزنین بو حرکت در آ وردن خودروىا-2   

  

  

  

 

عیل و رضا می دیدهد بعیض از افراد ىنگام سوخت گریی مقداری از بزنین ىا را روی زمنی می ریزهد آ ن ىا تصممی گرفتند پیامی برای 

بنویس ند و در ورودی جایگاه هصب منایند. اما قبل از آ ن ابید راه حل ىایی را برای رصف جویی در رصف جویی در مرصف سوخت 

.مرصف سوخت ارایو دىند. ىر کدام پیش نيادی می دىند  



 

 

  

 

 

 

 

.دىیدمه چند راه حا برای رصف جویی در مرصف سوخت پیش نياد  شامچیست ؟  شامهظر -  

 

 

پیام خود را بنویس ند. کنیدحاال بو آ ن ىا مکک -  

 

 

 

 

 راىامنی توصیف معلکرد

 

 ابز خورد :

 خود س نجی:

اجنام این فعالیت ىا ذلت بردم؟آ ای از -2  

در این درس چو چزی ىایی را بیشرت اید گرفمت؟ -1  

برای ایدگریی چو چزی ىایی ابید تالش کمن؟ -3  

ایدگریی ابید چو اکرىایی اجنام دمه؟ برای  -2  

ایدگریی 

 اکمل

ایدگریی 

 قابل قبول

 ایدگریی هیاز

 بو اصالح
 مالک ىا

 طبقو بندی وسایل را بو درس یت اجنام داده است.   

 فيرس یت از اکربرد سوخت ىا هتیو کرده است.   

 راه حل ىایی برای رصفو جویی مرصف سوخت ارائو داده است.   

 در هوشنت پیام خالقیت داش تو است.   

بو جای اس تفاده از  است عیل : من فکر می کمن هبرت

خودروىای خشیص از وسایل هقلیو معومی مثل اتوبوس 

رضا : می تواهمی بو جای ابال بردن درجو خباری  اس تفاده کنمی

 لباس گرمرتی بپوش می و درجو خباری را مکرت کنمی.

رس بلندو پریوز ابش ید  

  زىرا حایج پور


