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  میتر بدان شیبراجع به الکتریسته 

تروان در   یآن مر  ی لهیاسرت کره بره وسر     یانررژ  یاز شکل ها یکی یکیالکتر یهفت انرژ

 کرد . جادینور ، گرما و حرکت ا لیوسا

اسرت .   یکر یالکتر یانسران ، انررژ   یبررا  یانررژ  یشرکل هرا   نیاز مناسرب ترر   یکیپس  

شرود و پرس از    یمر  یدر مردار جرار   میسر  ی لهیبه وسر  یاز باتر تهیسیلکترا: یکیالکتر یانرژ

 یکر یمردار الکتر  ریمسر  نیر گرردد. بره ا   یبراز مر   یبه براتر  یگرید میکردن المپ از س شنرو

 . میازمندیو المپ ن یباتر میمدار به س جادیا ی.برا.ندیگو یم

 

 یدهنرد ، رسرانا مر    یرا از خرود عورور مر    تهیسر یالکتر جریران  کره  یاجسام :اجسام رسانا 

 نی. بهترر  یشر ، چرو  ترر ، آ  لولره ک    ومیر نی. مانند : مس ، طر  ، آهرن ، نقرر  ، آلوم    ندیگو

برودن نقرر  اسرتفاد  از آن بره  رر ه       مرت یگرران    لیبرق نقر  است.اما به دل انیجر یرسانا

    یمر  زیر ن یخروب  یترر اسرت و رسرانا    متیباشد و از مس که ارزان   ینم

 

 یدهنرد ، نارسرانا مر    یرا از خرود عورور نمر    تهیسر یالکتر جریان که یاجساماجسام نارسانا:

 .  شهی، ش کی. مانند :چو  ، کاغذ ، هوا ، آ  مقطر ، پ ستندیگو

 شود. ی طع و و ل کردن مدار استفاد  م یاست که برا یا لهیوس :دیکل

و  ی، از دو روش مررواز یکرریتررر المررپ در مرردار الکتر شیبرر ایررروشررن کررردن دو  یبرررا 

 شود . یاستفاد  م یمتوال

بره   مرپ ال کیر بررق پرس از عورور از     انیر بسته شود کره جر  یالمپ ها در مدار طور یو ت

 بسته شد  اند .  یسر ایپشت سر هم  ای یبرسد ، المپ ها به طور متوال گریالمپ د

بررق بتوانرد هرم زمران بره هرر دو المرپ         انیبسته شوند که جر یهادرمدارطورالمپ  یو ت

بسرته   یبسته شد  انرد. بررق خانره هرا بره  رورت مرواز        یوارد شود،المپ ها به  ورت مواز

 کنند.  یکار م لیوسا ی هیدر مدار خاموش شود، بق لهیک وسیشد  است. چون اگر 

را در نظررر  ریررز یمنررینکررات ا دیرربا تهیسرریکرره هنگررام اسررتفاد  از الکتر دیررتوجرره کن

جلو گیری از خطر برق گر تگی مروارد ایمنری زیرر را بره خراطر بسر:ارید : بررق         دوبراییریبگ

 یخرود از براتر   یهرا  تیر انجرام  اال  یخطرناک است . مرا بررا   یبه ا ط ح برق شهر ایمنازل 

 لیو وسرا  یمنر یاز دسرت کرش ا   دیر با تهیسر ی. هنگرام اسرتفاد  از الکتر   میکنر  یاستفاد  مر 

 دیر بررق ، دسرت با   دیر زدن کل ایر  یبر ر  لیروکش دار استفاد  کرد .هنگرام اسرتفاد  از وسرا   

مرطرو  بره وسرایل بر ری دکلیرد هرا و پریرز هرا          یرا خشک باشد .هیچگا  با دسرتان خریس   

باشرد اسرتفاد  مری 

شود.  

saeed_detect@hotmail.com
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. در  دیر کن زیر هرا بره شردپت پره    زیر بره داخرل پر   زیر ت نوک اءیدست نزنید. از داخل کردن اش

از  یی سرمت هرا   ایر ئل بر ی جریان بررق را  طرع کنیرد . اگرر  سرمت      مو ع کار کردن با وسا

 میلخرت اسرت ،  ورل از اسرتفاد  از آن سر      ایر مورد استفاد  ،  رسرود    یکیالکتر لیوسا میس

. سیم های مامرولی بررق را نوایرد بردون عورور دادن از لولره هرای مخ رو          دیکن ضیرا تاو

در داخل دیوار  رار داد زیرا به زودی این سریم هرا پوسرید  و ات رالی مری کننرد . ترا جرایی         

که امکان دارد از ن ب پریز هرا در حمرام و اسرتفاد  از وسرائل بر ری در ایرن مکران هرا ب:رر          

گر ته ای کمک کنیرد هرگرز بره  سرمت هرای لخرت بردن        . اگر می خواهیدبه  رد برق  هیزید

 .او دست نزنید زیرا شما هم دچار برق گر تگی می شوید

  

 الکتریسیتهپرسش های بخش 

 .مشخص کنید)×( پاسخ  حیح را با ع مت  دستور کار الف(

 کدامیک از وسایل زیر رسانا است؟ 

در کرردامیک از وسررایل زیررر از انرررژی الکتریسرریته برررای تولیررد گرمررا اسررتفاد  مر

 شود؟ 

 پلوپز                             تلویزیون                   ریش تراش                جارو بر ی 

 در کدامیک از وسایل زیر الکتریسیته به حرکت تودیل می شود؟ -5

 سماور بر ی                   اتو                         مطالاه   چراغ                  همزن بر ی  

 

 دستورکار ( به سواالت زیر پاسخ کامل دهید.

 یابد؟ الکتریسیته چگونه جریان می-1

 
 

 ؟به چه اجسامی رسانا می گوئیم-2

 
 

چو                                  رش                              پتو                                   آهن  

2- کدامیک از اجسام زیر نارسانا است؟ 

 بدن انسان                        آهن                       چو  خیس                        پ ستیک  

3- اگر در منزل شما المپ آش:زخانه بسوزد، بقیه المپ ها: 

 خاموش می شوند.           روشن می مانند.         می سوزند.         پر نورتر می شوند. 

ری   -4 
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 مدار چگونه تشکیل می شود؟-3

 

 ند؟چه موادی نارسانا هست-4

 
 

 

 مدار به چند طریق بسته می شود نام بورید؟-5

 

 در چه  ورت، مدار در المپ نور بیشتری تولید می کند؟-6

 

 
 

 آیا برای سیم کشی منزل می توان از مدار متوالی استفاد  کرد؟ -7
 

 

  رق مدار بسته و باز چیست؟ -8
 

 

 کلید چه اثری در تشکیل مدار دارد؟-9
 

 

 ؟در اسوا  بازی ها و رادیو ها، باتری ها را چگونه  رار داد  اند -10

 

 

 دستورکارج(باتوجه به ت اویر به سواالت پاسخ دهید.

 استفادهآن در کجاست؟ت ویر ها چیست؟نام این -1

 

 

 



        علوم آزمون مداد وکاغذی مطالب و   نام ونام خانوادگی ........                      به نام خدا         

     نام اموزگار: سنجریپایه چهارم        3دبستان هیئت امنایی سلمه منطقه           

    

 
 

 این وسیله چیست ؟-2

 وبرای چه کار هایی استفاد  می شود؟

 

 

 

 این مدار چگونه تشکیل شد  است؟ -3

 
 

 

 

 

 از این وسیله چه استفاد  ای می شود؟-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .........نام این مدار چیست؟ -5

 ................رمدار زیر اگر الم:ی بسوزد،برای المپ دیگر چه اتفّا ی می ا تد؟ د-

   ..........چرا؟

 


