7

الكترىسىته
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ما در زندگى خود ،از الكترىسىته (برق) استفاده هاى گوناگون مى كنىم .الكترىسىته در وساىل گوناگون،

روشناىى ،گرما و حركت اىجاد مى كند.

گزارش كنىد
جدولى مانند جدول زىر ته ّیه كنىد و نام وساىل برقى را كه در خانه از آن ها استفاده مى كنىد ،بنوىسىد.
در طول روز ،از هر ىك از اىن وساىل تقرىباً چند ساعت استفاده مى شود؟
نام وسىله

مدت زمان مصرف
ّ

مورد استفاده

المپ

 6ساعت

روشناىى

مقاىسه كنىد
همراه با همه ى اعضاى خانواده ى خود ،سعى كنىد ىك ىا دو ماه در مصرف برق صرفه جوىى كنىد؛ براى

مثال ،مراقب باشىد كه هىچ چراغى بىهوده روشن نباشد؛ از اتو و دىگر وساىل برقى ،فقط وقتى كه الزم است،
استفاده كنىد؛ به جاى سماور برقى ،از سماور نفتى ىا اجاق گاز استفاده كنىد .بعد از اىن مدّ ت ،مقدار مصرف
برق را با ماه هاى قبل مقاىسه كنىد و نتىجه ى كار خود را گزارش دهىد.
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الكترىسىته چگونه جرىان پىدا مى كند؟
آزماىش كنىد

كار

گروهى

وساىل مورد نىاز :مقدارى سىم روپوش دار ،باترى ،المپ كوچك و نوار چسب.

با استفاده از اىن وساىل ،المپ را روشن كنىد.

وقتى كه المپ روشن شد ،شكل بسته شدن باترى به المپ را بكشىد.

آىا فقط با استفاده از ىك سىم و ىك باترى مى توان المپ را روشن كرد؟ چگونه؟
الكترىسىته به وسىله ى سىم ،از باترى جارى مى شود و پس از روشن كردن المپ ،از سىم دىگر به باترى

باز مى گردد .چىزى كه شما ساخته اىد ،ىك مدار الكترىكى است.
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رسانا و نارسانا

الكترىسىته از بعضى مواد عبور نمى كند .براى اىنكه بدانىد الكترىسىته از چه موا ّدى مى گذرد ،آزماىش

زىر را انجام دهىد.

آزماىش كنىد
آىا الكترىسىته از همه ى مواد مى گذرد؟
فرزانه فكر مى كند كه الكترىسىته از همه ى مواد مى گذرد ولى
صدىقه با او موافق نىست .آن ها مدارى ـ مطابق شكل ـ مى بندند تا ببىنند
نظر كدام ىك درست است .شما هم اىن آزماىش را انجام دهىد.

نام وسىله
مداد پاک کن
...........
...........
...........
...........
...........

به چىزهاىى مثل مىخ آهنى و سىم مسى كه الكترىسىته از آن ها مى گذرد ،رسانا مى گوىند.

به چىزهاىى مانند چوب ،پالستىك و شىشه كه الكترىسىته از آن ها نمى گذرد ،نارسانا مى گوىند.

آزماىش باال را در خانه با وساىل دىگر تكرار كنىد و نتىجه را در جدولى مثل جدول باال بنوىسىد.
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*

مدار الكترىكى

همان طور كه گفتىم ،وقتى با سىم و باترى ،المپى را روشن مى كنىد ،ىك مدار الكترىكى تشكىل داده اىد.

الكترىسىته از باترى در مدار جرىان مى ىابد؛ المپ را روشن مى كند و دوباره به باترى باز مى گردد .ىك مدار
ساده از المپ ،باترى و مقدارى سىم تشكىل شده است .از چه راه هاىى مى توانىد المپى را كه روشن كرده اىد،

خاموش كنىد؟

بسازىد

كار

گروهى

وساىل مورد نىاز:ىك قطعه فلز ،ىك مىخ ،باترى ،المپ،

سىم و نوار چسب برق.

مدارى مطابق شكل ببندىد.با قطع و وصل كردن مىخ به

فلز ،المپ را خاموش و روشن كنىد.

آنچه شما با مىخ و سىم ساخته اىد ،ىك كلىد براى مدار است.
آىا طرح دىگرى براى ساختن كلىد دارىد؟

با ساختن ىك كلىد ،مى توانىد المپ را خاموش و روشن كنىد.
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مدار متوالى و مدار موازى
آزماىش كنىد

كار

گروهى

وساىل مورد نىاز :شش المپ ىكسان ،دو باترى ىكسان ،چسب و سىم.
ىك مدار ،مطابق شكل «الف» و ىك مدار ،مطابق شكل «ب» ببندىد.

در مدار «الف» دو المپ به صورت متوالى و در مدار «ب» دو المپ به صورت موازى بسته شده اند.

الف

ب

پىش بىنى كنىد كه اگر در مدار شكل «الف» ،سىم ىكى از المپ ها را جدا كنىد ،آىا المپ دوم روشن
مى ماند؟ اگر اىن اتّفاق در مدار شكل «ب» بىفتد ،چطور؟
حاال ىك المپ را از مدار شكل «الف» بردارىد؛ چه اتّفاقى مى افتد؟ حاال ىك المپ از مدار شكل «ب»

بردارىد؛ چه مشاهده مى كنىد؟

همىن آزماىش را با سه عدد المپ انجام دهىد .مراحل  1تا  3را تكرار كنىد و مشاهدات خود را بنوىسىد.
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به هم بستن باترى ها
آزماىش كنىد
وساىل مورد نىاز :ىك المپ ،دو باترى ،مقدارى سىم و نوار چسب برق.
با باترى ها و المپ ،ىك مدار الكترىكى بسازىد.

كار

گروهى

تحقىق كنىد

باترى ها را چگونه باىد به هم وصل كرد تا المپ روشناىى بىشترى داشته باشد؟
باترى ها را چگونه در اسباب بازى ها و رادىو قرار مى دهند؟
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جمع آورى اطّالعات

سىم كشى برق خانه ى شما موازى است ىا متوالى؟ از كجا مى فهمىد؟

فكركنىد
اگر الكترىسىته نبود ،چه مشكالتى پىش مى آمد؟

در استفاده از الكترىسىته ،چه نكات اىمنى را رعاىت مى كنىد؟

جمع آورى اطّالعات
قبل از اىنكه المپ برق اختراع شود ،مردم براى اىجاد

روشناىى از وساىل مختلفى استفاده مى كردند .در مورد اىن وساىل،
اطّالعاتى جمع آورى كنىد و آن ها را با وساىل امروزى مقاىسه كنىد.

درباره ى مخترع المپ برق چه مى دانىد؟ در مورد او

اطّالعاتى جمع آورى كنىد و در كالس گزارش دهىد  .
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