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گفت و گو | صفحه 26
اگر برق خانهي شما يک هفته قطع شود ،با چه مشکالتي روبه رو ميشويد؟ در اين باره در گروههاي خود گفت و گو کنيد.
برق امروزه در بيشتر امور زندگي دخالت دارد .اول از همه تاريکي شبها و بعد قطع شدن ارتباطات مانند تلفن و موبايل  ،کثيل
ماندن لباسها (استفاده نکردن از ماشين لباسشويي) ،خراب شدن مواد خوراکي داخ يخچال و مشکالت فراوان ديگر.
فعالیت | صفحه 27
در گروه خود ،نام دستگاه ها و وسايلي را که با انرژي الکتريکي کار مي کنند ،بنويسيد و جدول زير را کام کنيد.
نام وسيله يا دستگاه

تلويزيون

آسانسور

المپ

اتو

مخلوط کن

راديو

انرژي الکتريکي به انرژي  ..........تبدي ميشود.

نوراني و
صوتي

حرکتي

گرمايي

گرمايي

حرکتي

صوتي

فعالیت | صفحه 28
 -1در گروه خود تالش کنيد با وسايلي که در اختيار داريد ،يک المپ را روشن کنيد.
 -2پس از روشن کردن المپ ،با رسم شک نشان دهيد که سيم ،المپ و باتري را چگونله بله
يکديگر وص کرده ايد .نتيجهي کار
گروه خود را به کالس گزارش دهيد .ابتدا دو سيم بر ميداريم و سر هر کدام را بله دو طلر
پايهي المپ وص ميکنيم ،سپس دو سر ديگر اين سيم را به دو سر بلاتري وصل مليکنيم.
المپ روشن ميشود.
 به چيزي که شما درست کرديد تا المپ روشن شود ،يک مدار ميگويند .در اين مدار ،در المپ روشن انرژي از چه شلکلي بله
چه شک هاي ديگري تبدي ميشود؟ انرژي الکتريکي به نوراني تبدي ميشود.
 -3با استفاده از يک باتري و فقط يک قطعه سيم ،المپي را روشن کنيد .پس از روشن شدن الملپ،
شک مدار را رسم کنيد.
 -4اگر بخواهيد در اين مدار المپ را روشن و خاموش کنيد ،چه تغييري در آن ايجاد ميکنيد؟ شک اين مدار را رسم کنيد.
يک کليد در مسير سيم بين باتري و المپ قرار ميدهيم.
کليد

فعالیت | صفحه 29
 -1با وسايلي که در اختيار داريد ،مداري بسازيد که بتوانيد با آن دو المپ را روشن کنيد.
 -2پس از روشن شدن هر دو المپ ،شک مداري را که ساخته ايد رسم کنيد.
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 -3شک مدار خود را با شک مدار گروه هاي ديگر مقايسه کنيد.
 -4شک مدار گروه خود را با شک هاي زير مقايسه کنيد .مدار شما به کدام يک شبيه است؟
 -٥پيش بيني کنيد اگر در مدارهاي شک باال ،يکي از المپ ها را باز کنيد ،آيا المپ دوم روشن ميماند.
 -٦آزمايش قسمت  ٥را انجام دهيد و درستي پيش بيني خود را بررسي کنيد .سپس مشاهده هاي خود را بنويسيد.

اگر مدار متوالي باشد و ما يک المپ را باز کنيم المپ دوم خاموش ميشود .اما اگر مدار موازي باشد اگر يک الملپ را بلاز کنليم
المپ دوم پر نور تر ميشود.
فعالیت | صفحه 29
چراغ راهنما به سه رنگ زرد ،قرمز يا سبز ديده ميشود .در گروه خود و با استفاده از سه
المپ و وساي الزم ،يک چراغ راهنماي ساده بسازيد .چراغ راهنماي گروه خود را به هلم
کالسي هايتان نشان دهيد و روش کار آن را بيان کنيد.
براي ساختن چراغ راهنما از مدار ملوازي اسلتفاده کلرده و بلراي نشلان دادن رنگهلا از
المپهايي به رنگ زرد ،قرمز و سبز استفاده کرديم .در مسير هلر کلدام از المپهلا يلک
کليد قرار ميدهيم که آن را روشن يا خاموش کند.
فعالیت | صفحه 30
 -1مداري مانند شک زير ببنديد.

 -2در قسمتي از مدار ،بين دو سيم ،جسم هاي مختلفي مث ميخ ،سکّه ،پلا
عروسک ،ليوان پالستيکي ،خط کش چوبي و گيرهي کاغذ قرار دهيد.

کلن ،خلط کلش پالسلتيکي ،خلط کلش فللزّي،
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 -3مشاهده هاي خود را در جدول زير بنويسيد.
نام وسيله

پا

کن

روشن
خاموش



ميخ

سکه

خط کش
فلزي







خط کش
پالستيکي


ليوان
شيشهاي
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