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 با استفاده از الكتريسيته (برق) چه كارهايي را انجام مي  دهيد؟
 همان  طور كه مي  دانيد در زندگي روزمره از الكتريسيته (برق) استفاده هاي مختلفي 
مي كنيم. در مدرسه، فروشگاه ، منازل و حتّي در خيابان ها مي توانيم از اين انرژي براي 

توليد نور، صدا، گرما، حركت و... استفاده كنيم. 

با توّجه به تصاوير مشّخص كنيد كه در هريك از وسايل برقي،  الكتريسيته چه كاري 
را انجام مي دهد؟

 حركت ايجادگرما توليد مي كندنور توليد مي كندصدا توليد مي كند
مي كند
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 حركت ايجادگرما توليد مي كندنور توليد مي كندصدا توليد مي كند
مي كند

الكتريسيته از كجا به دست مي آيد ؟ 

مواد و وسايل مورد نياز:
     مدار ساده  ى الكتريكي 

- مانند تصوير سيم  ها را به باتري وصل كنيد؛ چه اتّفاقي مي  افتد؟

- چه چيزي باعث روشن شدن المپ مي شود؟ 
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همان  طور كه در آزمايش باال مشاهده مي كنيد،  باتري، جريان الكتريكي (برق) الزم 
را براي روشن شدن المپ توليد مي  كند. جريان الكتريكي پس از عبور از سيم  ها المپ 

را روشن مي كند.

باتري  ها شكل  ها و اندازه  هاي متفاوتي دارند كه در وسايل گوناگون از آن ها استفاده 
مي شود. 
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- در محيط زندگي خود چه وسايلي را مي  شناسيد كه با باتري كار مي كنند؟ 

- با راهنمايي معّلم خود روش درست قرارگرفتن باتري را در يك وسيله نشان دهيد؟ 
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 آيا مي  دانيد برق چگونه به شهر و خانه  هاي ما مي  آيد؟ 

برق در نيروگاه  ها توليد مي  شود و به وسيله  ى سيم  ها به شهرها، روستاها و ساختمان  ها فرستاده 
مي شود. سيم  هاي برق از كنتورها به كليد و پريزها در ديوارهاى ساختمان  متصل هستند. 

زماني كه دوشاخه ي يك وسيله ي الكتريكى (برقي) را به پريز مي  زنيم، جريان برق از راه سيم 
به وسيله  ى الكتريكى (برقي)  وارد مي شود و با زدن كليد، وسيله ي برقي روشن مي  شود. 



51

در همه  ي ساختمان  ها وسيله  اي به نام كنتور نصب شده است. به  همراه مربّي خود از 
كنتور مدرسه  تان ديدن كنيد و درباره  ي كار آن با هم گفت  وگو كنيد. 



52

- اگر برق منزل شما براي يك هفته قطع شود، چه مشكالتي برايتان پيش مي  آيد؟ چند 
نمونه را بيان كنيد. 

- براي صرفه جويي در مصرف برق چه راه  هايي پيشنهاد مي  كنيد؟ در كالس به دوستان 
خود گزارش دهيد. 

جريان الكتريسيته از چه مواّدي عبور مي كند؟

به تصوير زير نگاه كنيد چه مى  بينيد؟

سيم، رشته  اي فلزّي است كه جريان برق را از خود عبور مي  دهد. سيم  هاي برق را 
معموالً از فلزّ مس مي  سازند؛ زيرا مس به  راحتي جريان برق را از خود عبور مي  دهد. 
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به اجسامي مانند فلّزها كه مي توانند جريان برق را از خود عبوردهند، اجسام رسانا 
مي  گويند. 

به اجسامي مانند پالستيك و چوب كه جريان برق را از خود عبور نمي دهند، اجسام 
نارسانا مي گويند.

- چرا روكش سيم  هاي برق پالستيكي است؟ 
- به  تصاوير زير نگاه كنيد و بنويسيد كدام  يك از موادّ زير رسانا و كدام  يك نارسانا هستند؟ 
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- چرا روكش بدنه  ي بيش  تر وسايل برقي، پالستيكي يا چوبي است؟ 



55

الكتريسيته مالشي

مواد و وسايل مورد نياز:
خودكار، پارچه  ى پشمي، خرده كاغذ 

- پارچه پشمي را به خودكار خوب مالش دهيد. 
 - سپس خودكار را به خرده هاي كاغذ نزديك كنيد. 

- چه مشاهده مي  كنيد؟
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شايد بارها ديده باشيد لباسي كه به تن داريد مي  چسبد و به سختي جدا مي شود  يا وقتي 
با پارچه شيشه را تميز مي  كنيد پرزهاي دستمال به سختي از شيشه جدا مي  شود. 

اين  ها نمونه  اي از نوعي الكتريسيته است كه در اثر مالش دو جسم به هم ايجاد مي شود. 
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- آيا تاكنون نمونه  اي از الكتريسيته را كه بر اثر مالش دو جسم به  وجود آمده است، 
ديده  ايد؟ درباره  ي آن با هم گفت  وگو كنيد. 

- براي از بين بردن الكتريسيته  اي كه در پارچه  ها ايجاد مي  شود به  هنگام شستن چه 
ماده ّ اي به آن اضافه مي كنيد؟

نكات ايمنى هنگام كار با برق

- هرگز دست خيس خود را به پريز نزنيم.
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- هنگام تعويض المپ ابتدا كليد را خاموش كنيم. 

- هنگام كار با وسايل برقي از كفش پالستيكي استفاده كنيم. 
- هنگام تميز كردن ديوار مكان  هايي؛ مانند: آشپزخانه، دستشويي، حّمام  وكارگاه از 

ريختن آب روى پريز برق خودداري كنيم. 
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- قبل از استفاده از وسايل برقي از سالم بودن سيم آن ها مطمئن شويم. 
- هنگام كار با برق در كارگاه از مربّي خود اجازه بگيريم و زير نظر او كاركنيم. 

- به  تصوير نگاه كنيد. آيا هنگام روشن كردن چراغ احتمال خطر برق  گرفتگي وجود 
دارد؟ درباره  ى آن گفت  وگو كنيد. 

- آيا مي  دانيد برق  گرفتگي چه خطراتي براي انسان دارد؟ 




