
جزوه آموزش برق 

آَشنایی با دوره آموزشی و نکات ایمنی



جهت استفاده دانش آمووزان دبیرسوتان دوره آموزشیاین جزو جهت آموزش مهارت برق ساختمان و مکمل فیلم 
. استتهیه شده ( پایه هفتم، هشتم ،نهم )اول 

:شاملبخش اصلی در این جزوه سه 

:آموزش
ود تا این قسمت مطالبی از جمله تعاریف مثال ها و کاربردهایی که در ویدیو آموزشی آمده است را شامل می شدر 

.کنندمهارت آموزان بتوانند با استفاده از آن دانش و مهارت خود را تکمیل 

: تمرین
طالب داشته قسمت به منظور مشارکت مهارت جویان در نظر گرفته شده تا بتوانند خود ارزیابی در مورد فهم ماین 

.باشدآموزشی بسیار مهم می مطالب تعمیق وتفهیم هر چه بهترباشند که این امر در 
تمورین در در جزوه مشخص شده است پاسخ های هرتغییر فونت و * عالمت که البته این تمرین ها با استفاده از 

نان جزوه جلسه بعد ضمیمه خواهد شد تا شما مهارت جویان بتوانید از صحت جواب های خود در تمرین ها اطمی
.کنیدحاصل 

: سواالت چالشی
در جزوه شما با سواالت چالشی روبرو خواهید شد که پاسخ به این سواالت نشان دهنده مهوارت و در  شومادر 

.باشدمطالب آموزش داده شده می 

: توجه 

باتشکر
گروه کارو فناوری



وبورقابوکوارهنگوا بنابرایندهدمیقرارخطرنا هایموقعیتوهاوضعیتازبسیاریدرراانسانبرقباکار
شویکسویمعلوتگرددبوهرعایوتراالز هوایاحتیوا وشودتوجهایمنینکاتبهاستضروریبرقیوسایل

فتگویگربورقخطرمعرضدرزیادیافرادسالههمهبرقیوسایلدستکاریوروکشبدونسیم هاوجودنادرست
مویهدیودتراانسانناپذیریجبرانخطراتکندعبورانسانبدنازمجازحدازبیشبرقجریاناگرگیردمیقرار
.کندمیبیانراهشدارهااینازتعدادیزیرمواردکند

وده واز در ابتدا توجه داشته باشیدکه آموزش های داده شده به شما صرفاجهت آشنایی شما بوا مبحوب بورق بو-1
.انجا  کارهای برقی در منزل جدا خودداری فرمایید

الکتریکوی وقت با دست خیس و پای برهنه به لواز  برقی دست نزنید زیرا با خیس شدن بدن، از مقاومتهیچ -2
نکه جریان بورق آن کاسته خواهد شد و در نتیجه عبور جریان الکتریکی از بدن شدیدتر و موثرتر می شود، به دلیل آ

 .همیشه از نزدیك ترین و راحت ترین راه به زمین انتقال می یابد

بایود دقوت . کنیدتعویض المپ، کلید، پریز یا تعمیر هر وسیله ودستگاه برقی دیگر، برق را از فیوز قطعهنگا  -3
ریق کلید جریان کرد که در هنگا  سیم کشی، سیم فاز در مدار کلید برق قرار گرفته باشد تا با قطع جریان برق از ط

ن شودن در غیر این صورت هرچند که با بستن کلید برق و قطع شدن جریان نوور، امکوان روشو. فاز نیز قطع شود
و یوا المپ وجود ندارد اما تماس سیم فاز با بدن انسان و تکمیل مدار از طریق زمینوی کوه فورد روی آن ایسوتاده

.قرارگرفتن دست برروی دستگاه یا دیوار، به عبور جریان از بدن و برق گرفتگی منجر می شود

. نمی شوودطور کلی استفاده از لواز  برقی معمولی در محیط هایی با درجه رطوبت باال مانند حموا ، توصویهبه -4
د نداشوته سعی کنید در هنگا  ساختمان سازی هیچ گونه انشعابی از برق در این نوع محیط ها به صورت روکار وجو

کوه در صورت نیاز، اتصال سیم ها به الموپ بایود طووری طراحوی شوود. باشد و روشنایی آن از خارج تامین شود
عموولی در به خاطر داشته باشید که تحت هیچ شرایطی از بخاری ها یا اجاق های برقوی م. رطوبت در آن موثر نباشد

.محیط های یاد شده استفاده نکنید

راد از هیچ وقت سیم برق را از زیر فرش یا موکت عبور ندهید زیرا ممکن است در اثر عبور و مرور موداو  افو-5
ا نووع همچنین در صورتی که اندازه مقطع سیم بو. روی آن، سیم صدمه ببیند و حالت عایق خود را از دست بدهد

اسوته شودن از مصرف کننده هایی که به آن وصل است متناسب نباشد، سیم گر  شده و در نتیجه به مرور زمان با ک
ه می کنود و خاصیت هدایتی، شدت گر  شدن آن بیشتر می شود تا جایی که سیم شروع به ذوب شدن و ایجاد جرق

ند نوخ، از آنجایی که در اغلب موارد کف پوش ها، فرش ها، موکت ها و این قبیل زیرانداز ها از مواد قابل اشتعالی مان
.پالستیك، پشم و الیاف مصنوعی تهیه شد ه اند در نهایت آتش سوزی و حریق به وجود می آید

سیار خوبی هنگا  تمیز کردن دیوار ها و لواز  برقی مواظب باشید کلید ها و پریز ها خیس نشوند زیرا آب  هادی ب-6
ع در ایون گونوه مواقو. بوده و در صورتی که وارد کلید ها و پریز ها شود، خطر جانی و مالی به همراه خواهد داشت

ز را وصول قبل از شروع کار، کلید اصلی را از کنتور قطع و پس از اتما  کار و خشك شدن پریز ها و کلیود ها، فیوو
 .کنید

نکات ایمنی کار با برق



.گیردانجا مجازفردتوسطفقطبرقیدستگاهبهمربو تعمیرونگهداریاقداماتتما -7

.نکنیدپریزهایسوراخداخلرالختسیموجههیچبه-8

ایوترعبواوقطوعرابورقجریاناقدا هرازقبلآرامشحفظضمنگرفتهبرقفردباشدنمواجهصورتدر-9
.کنیدوعیمصنتنفسبهاقدا نیازصورتدروکنیدجدابرقباتماسمحلازرامصدو پزشکیوایمنینکات

!!!بیشتر بدانیم 
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نکات ایمنی کار با برق


