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سخنى با هنرآموزان محترم 
ىکى از شاخص هاى پىشرفت صنعتى، تربىت نىروى انسانى متخصص در رده هاى مختلف فنى است. هر کشورى که بتواند 
هم زمان با رشد صنعتى و تکنىکى، نىروى فنى مورد نىاز خود را نىز تربىت کند، موفقىت بىش ترى کسب خواهد کرد. هم زمان با 
اجراى نظام جدىد آموزش متوسطه در زمىنٔه صنعت، تغىىرات و تحوالت عمده اى در برنامه هاى درسى و آموزشى و نىز روش تألىف 
و تدوىن کتاب هاى درسى به وجود آمد. از سال 79 تاکنون با توجه به نظرات هنرآموزان محترم اصالحاتى بر روى اىن کتاب انجام 
شده است که مهم ترىن آن ها خالصه سازى چهار فصل  اول آن است. اىن کتاب در شانزده فصل تدوىن شده است و تدوىن کنندگان 
آن کوشىده اند تا محتواى کتاب با تواناىى و درک هنرجوىان کاماًل منطبق باشد. از آن جا که با وجود همٔه تالش ها هىچ اثرى خالى 

از اشکال نىست، از شما همکاران عزىز تقاضا دارىم ما را از پىشنهادهاى سازنده خود بهره مند سازىد.

به منظور فراهم  آوردن زمىنۀ مناسب جهت تمرىن بىش تر و درهم تنىدن فناورى اطالعات )IT( با اىن موضوع درسى 
توصىه مى شود هنرآموزان محترم از نرم افزارهاى Multisim ،Edison ،EWB ىا هر نرم افزار مناسب دىگرى که در دسترس 

قرار دارد براى آموزش فصول مختلف مبانى برق استفاده نماىند. 
مدىران محترم هنرستان ها نىز در برنامه رىزى درسى هنرستان، قسمتى از زمان ساىت راىانه را به اىن موضوع 

اختصاص دهند ىا ىک راىانه به همراه وىدئو پروژکتور براى کالس هاى درس فراهم نماىند. 



هدف کلى درس

درک اصول الکترىسىته به منظور فراگىرى موضوعات علمى و عملى برق  

فىزىک 1 )پاىه اول دبىرستان(    
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ــ قانون اهم و محاسبات آن  
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هنرجوىان در دروس فىزىک 1 )پاىه اول دبىرستان( و علوم تجربى 
)پاىه سوم راهنماىى( با مفاهىم زىر آشنا شده اند.

علوم تجربى )پاىه سوم راهنماىى(  

ــ مدل هاى گوناگون براى اتم  
ــ ذرات سازنده اتم  
ــ پىوند مىان اتم ها  

ــ تشکىل مولکول ها و ترکىب مولکولى  
ــ ىون ها، ذراتى با بار الکترىکى  

ــ کار و انرژى و محاسبه آن  
ــ توان  

ــ بار الکترىکى  
ــ دو نوع نىرو، دو نوع بار الکترىکى  

ــ القاى بار الکترىکى  
ــ رسانا، نارسانا  

ــ اختالف پتانسىل  
ــ شدت جرىان  

ــ مقاومت الکترىکى  
ــ قانون اهم   

ــ آهنربا و اثر قطب هاى آن  
ــ ساختن آهنربا  

ــ القاى مغناطىسى   
ــ آهنرباى الکترىکى  


