
واحد سومواحد سوم

بهداشت
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دانش آموز عزيز، قبالً با مفهوم بيماری و برخی علت های آن آشنا شديد؛ حاال شما 
در يک جمله بيماری را تعريف کرده و آن رابا تعريف هم کالس های خود مقايسه کنيد.

تصاوير باال، برخی عوامل بيماری زا يا حادثه  آفرين را نشان می دهد.
برای پيشگيری از اين حوادث و بيماری ها، رعايت چه نکاتی ضروری است؟

الزمٔه داشتن يک زندگی طوالنی توأم با سالمتی و نشاط، باال رفتن سطح دانش و 
مهارت همگانی دربارٔه عوامل بيماری زا و حادثه  آفرين و روش های مقابله با آنهاست.

شما می توانيد با کسب اطالعاتی پيرامون روش های پيشگيری از بيماری ها و عوامل 
خطرساز، از عوارض ناشی از آنها در جامعه بکاهيد.

در سال های گذشته با مفاهيم عمومی بهداشت و سالمتی، همچنين بهداشت آب و 
سادٔه  روش های  از  برخی  با  شما  امسال  کرديد.  کسب  مهارت هايی  و  اطالعات  داروها، 
آشنا  غرق شدگی  مانند  شمال  منطقٔه  ضروری  اّولئه  کمک های  و  بيماری ها  از  پيشگيری 

می شويد و مهارت های الزم را در اين زمينه به دست می آوريد.

بيماری
در پيدايش بيماری سه عامل نقش دارند: ميزبان، محيط و عامل بيماری.

١ــ ميزبان در بحث ما انسانی است که بيمار می شود.
٢ــ محيط مجموعه ای است از عواملی که انسان را در بر می گيرد و شامل موجودات 
35



تفسير كنيدتفسير كنيد

زندٔه اطراف انسان، محيط فيزيکی و محيط اجتماعی است.
٣ــ عامل بيماری ممکن است ميکروب، انگل، مواد سّمی، صدمات فيزيکی، عوامل 

ارثی و … باشد.

رابطۀ ميزبان با محيط و عامل بيماری (الگوی کرين  برگ)                   

محيط

عامل بيماریميزبان

 بيشتر بدانيد

شکل مقابل را در دو 
خط تفسير کنيد.

شامل  و  است  کوچک  بسيار  زندٔه  موجود  معنای  به  ميکروب  کلمٔه 
باکتری ها، ويروس ها، قارچ ها، انگل ها و تک سلولی می شود.

دارند؛  تفاوت  باکتری ها  با  که  کوچکی اند  بسيار  موجودات  ويروس ها، 
يکی از تفاوت ها اين است که ويروس ها تنها در بدن موجود زنده، قادر به فعاليت 
و تکثيرند، اما باکتری ها در خارج از بدن موجودات زنده هم می توانند فعاليت 

کنند و تکثير شوند. 
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پيشگيری
سه عامل ميزبان، محيط و عامل بيماری را در پيدايش بيماری مؤثر دانستيم.  قبالً 

برای جلوگيری از بيماری می توان کارهای زير را انجام داد:
الف) ميزبان

کافی؛  و  صحيح  تغذيۀ  داشتن  ١ــ 
استفاده  و  نياز  تناسب  به  غذا  دريافت  يعنی 
غذايی  عادات  از  پرهيز  و  سالم  غذاهای  از 
نامناسب (عدم استفاده از غذاهای بسيار چرب 

و شيرين، نوشابه های گازدار و …)

٢ــ رعايت بهداشت فردی؛ يعنی انجام دادن دستوراتی که انسان با رعايت آنها 
می تواند سالمتی خود را حفظ کند؛ مثل: نظافت بدن، استراحت کافی، بهداشت لباس 

و … .
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نمونه های ديگری از اين دستورات را مثال بزنيد.
١ــ …………………………
٢ــ …………………………
٣ــ …………………………

که  هنگامی  مصونيت؛  ايجاد  ٣ــ 
باکتری، ويروس ها و ساير جانداران بيماری زا 
(گلبول  بدن  دفاعی  عوامل  کنند،  حمله  بدن  به 
بيگانه،  عوامل  شناسايی  از  بعد   (… و  سفيد 
و  می کنند  فعاليت  به  شروع  آنها،  نابودی  برای 
ماده ای می سازند که بخشی از آن در بدن باقی 

می ماند.

گلبول سفيد

انسان از اين پديده چگونه استفاده کرده است؟ در اين مورد توضيح دهيد.
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ابتال به برخی از بيماری ها، خصوصاً در دوران کودکی بسيار خطرناک است. اما 
سرخک،  مثل:  پيشگيری اند؛  قابل  واکسيناسيون  با  به راحتی  بيماری ها  اين  از  تعدادی 
سرخجه، سياه سرفه، هپاتيت B و … . واکسيناسيون مختص دوران کودکی نيست؛ بعضی 

از واکسن ها در بزرگ سالی تکرار می شود.
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٤ــ پرهيز از عادات و رفتارهای ناسالم؛ برخی عادات و رفتارها ممکن است 
باعث ايجاد بيماری در انسان شود. اين رفتارها، گاهی نه تنها بر سالمتی خود افراد اثر 
مخدر و  اعتياد به مواد  مثل:  زيان می رساند؛  نيز  اطرافيان  جهاتی به  می گذارند؛ بلکه از 

سيگار، کم تحّرکی و عدم تمايل به فعاليت های ورزشی و خود درمانی.

پيشگيری  قابل  واکسيناسيون  با  بزرگسالی  دورٔه  در  بيماری ها  کدام 
است؟
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١ــ با توجه به اينکه زيان های استفاده از قليان کمتر از سيگار نيست، 
در مورد ضررهای آن پرس و جو کنيد و گزارش آن را به کالس ارائه دهيد.

و  خود  در  را  ناسالم  عادت های  و  رفتارها  از  ديگری  نمونه های  ٢ــ 
خانواده جست  و  جو کنيد و در صورت تمايل دربارهٔ آن در کالس بحث کنيد.

ب) محيط: آلودگی های محيط نيز می توانند باعث بيماری شوند. با انجام کارهايی 
مثل تهئه آب سالم، دفع صحيح زباله، مبارزه با مگس، حشرات، جوندگان و …، تا حد 

زيادی می توان از بروز اين نوع بيماری ها، پيشگيری کرد.
در منطقٔه شمال، به علت باال بودن سطح آب های زيرزمينی، اين موضوع بسيار قابل 
اهميت است؛ زيرا در صورت عدم دفع صحيح زباله واقدامات مناسب در جمع آوری آن، 

عالوه بر آلودگی محيط، به طور غيرمستقيم باعث ايجاد بيماری های انسانی نيز می شود.

کنترل  را  بيماری زا  عوامل  می توان  اقداماتی  انجام  با  بيماری زا:  عامل  پ) 
کرد. مثل: تشخيص زود و به موقع بيماری، معاينات دوره ای، شناخت حاملين سالم و 

به کارگيری روش های مناسب در مورد عوامل فيزيکی، شيميايی و … .
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هر گروه، يک بيماری شايع در منطقٔه خود را انتخاب کنيد. سپس مانند 
نمونه آن را در جدول بنويسيد و در مورد روش های پيشگيری از آن، در  گروه 

بحث کرده، نتيجه را ثبت کنيد و به کالس ارائه دهيد.

بيماری
اقدامات الزم برای پيشگيری

عامل بيماریمحيطميزبان
١ــ استفاده از غذای سالماسهال

٢ــ رعايت بهداشت فردی
٣ــ ………
٤ــ ………

١ــ مصرف آب سالم
٢ــ ………
٣ــ ………

١ــ تشخيص به موقع
٢ــ درمان به موقع

٣ــ ………

مراقبت از بيمار

برای مراقبت از بيمار در منزل چه نکاتی را بايد رعايت کرد؟

محّل استراحت بيمار بايد آرام و دارای هوای جاری کافی و نور مناسب باشد. بهتر 
است بيمار را با اجازٔه پزشک به طور مرتب شست   و  شو داد و طبق تجويز پزشک، به او 

غذای تازه، سالم و آشاميدنی مناسب و کافی خوراند.
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«عالئم حياتی»  

تب (چند درجه)
تنفس (تعداد نفس ها در دقيقه)

دستگاه فشار خون برای اندازه گيری فشار خون

 نبض (تعداد ضربان در دقيقه)

بررسی عالئم حياتی

پزشک  به  بيماری  تشخيص  در  آن،  گزارش  ثبت  و  حياتی  عالئم  تغييرات  به  توجه 
کمک می کند.

مراقبت از کودک
الف) مراقبت های قبل از ازدواج: اطمينان از مبتال نبودن زوجين به بيماری های 
مسری، نداشتن اعتياد و زمينٔه بروز بيماری های ارثی مانند تاالسمی و … از جمله مواردی 

است که بايد بررسی شود.
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بارداری:  دوران  مراقبت های  ب) 
تأمين  بارداری،  دوران  مراقبت های  از  هدف 
اين  است.  جنين  و  مادر  سالمت  حفظ  و 
مراقبت ها شامل کنترل وضعيت تغذيه، سالمت 

جسمی ، روحی و … است.

تولد:  از  بعد  مراقبت های  پ) 
کودک تازه متولد شده، موجود ضعيفی است 
و به همين دليل والدين و اطرافيان کودک، 
بايد در محيطی سالم، امن و پر نشاط، شرايط 

رشد و تکامل را برای او فراهم نمايند.

هر گروه در مورد يکی از موضوعات زير بحث کنيد و توضيح دهيد که 
اطرافيان در هريک از موارد چه وظايفی دارند.

١ــ تغذيه کودک
٢ــ توجه به بهداشت فردی کودک

٣ــ مراقبت های بهداشتی ــ درمانی کودک
٤ــ توجه به بازی و سرگرمی و تربيت دينی

٥ــ توجه به ايمنی در مقابل حوادث.

پيشنهاد: می توانيد برای هر يک از موارد باال يک روزنامٔه ديواری تهيه کرده و به 
کالس نصب کنيد.
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کمک های اوليه
حتماً اين جملٔه معروف را شنيده ايد: «حادثه خبر نمی کند.» اين جمله در کشورمان 

که در معرض حوادث زيادی قرار دارد، دارای اهميت بيشتری است.
کمک های اوليه، مجموعه اقداماتی است که تا رساندن مصدوم به مرکز درمانی يا 

رسيدن امداد پزشکی بر بالين بيمار يا مصدوم به کار گرفته می شود.

١ــ آيا تا به حال شاهد غرق  شدن فردی در رودخانه يا دريا بوده ايد؟
٢ــ برای فرد غرق شده چه اقداماتی می توانيد انجام دهيد؟

در استان های شمالی ايران، به دليل وجود دريا و رودخانه های متعدد، غرق شدگی 
عمل  ترتيب  اين  به  شده  غرق  فرد  به  کمک  برای  است.  منطقه  شايع  حوادث  از  يکی 

می شود:
ــ فرد را بايد طوری روی زانوهای خود قرار داد تا به شش های او فشار آيد و آب 

خارج شود.
ــ تنفس مصنوعی را شروع کرد.

طرف  يک  به  را  بيمار  سر  گاهی  ــ 
بيرون  معده  از  آسانی  به  مواد  تا  برگرداند 

بيايد و وارد دستگاه تنفسی نشود.
ــ بدن بيمار، گرم نگه داشته شود.

45



فعاليتفعاليت

يادآوری
نحوۀ انجام تنفس مصنوعی:

١ــ به سرعت هر چيزی که در دهان يا گلو گير کرده است، بيرون آوريد. 
زبان را بيرون بکشيد، اگر خلطی در گلو وجود دارد کوشش کنيد به سرعت 

آن را بيرون بياوريد.
٢ــ شخص را در جايی که صورتش به طرف باالست بخوابانيد، سرش 

را  آرواره اش  کنيد و  متمايل  پايين  به  را 
به جلو بکشيد.

خود  انگشتان  با  را  بينی اش  ٣ــ 
مسدود کرده، دهانش را کامالً باز کنيد. 
به  و  کنيد  منطبق  او  دهان  بر  را  دهانتان 
که  به طوری  بدميد؛  ريه هايش  به  شدت 
سينه اش باال بيايد. کمی صبر کنيد تا هوا 
ريه هايش  به  دوباره  سپس  بيايد،  بيرون 
بدميد. اين کار را ١٥ بار در دقيقه تکرار 

کنيد.

هر گروه، به دلخواه يکی از فعاليت های زير را انجام دهد.
١ــ به ابتکار خود، يک فرم برای مراقبت از بيمار طراحی کنيد و در  آن 
عالئم حياتی، زمان دادن دارو، زمان دادن غذا و نوع آن و … را با ذکر تاريخ 

ثبت کنيد.
و  بياوريد  کالس  به  را  حياتی  عالئم  سنجش  برای  الزم  وسايل  ٢ــ 

به  کمک آنها، عالئم حياتی دوستانتان را (با همراهی دبير) اندازه گيری کنيد.
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به کاربردن  اهميت  به  آن،  در  و  کنيد  طراحی  را  نمايشنامه ای  متن  ٣ــ 
راه های پيشگيری از بيماری ها بپردازيد. سپس با اجازٔه دبير، آن را در  کالس 

اجرا کنيد.
توجه: در متن نمايش بايد به اين نتيجه برسيد که عدم توجه به روش های 

پيشگيری به صرف هزينه های فراوان منجر می شود.
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مرور آموخته ها
١ــ با توجه به آنچه در اين درس آموختيد، چارت زير را کامل کنيد.

٢ــ در درس با مفهوم کلمات زير آشنا شديد. ارتباط آنها را بنويسيد. «پيشگيری، 
درمان،بهداشت و بيماری».

فعاليت هايی که انسان برای مبارزه با اين عوامل خطرزا انجام می دهد

دفع صحيح زباله     

عواملی که سالمتی انسان را تهديد می کند

نتايجی که با انجام اين فعاليت ها انسان به دست می آورد

حوادث
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به تصاوير زير و صفحٔه بعد نگاه کنيد و به سؤاالت آن پاسخ دهيد:

HDF چوب های اسکی از چوب فشرده يا کمپوزيت  انواع در از

واحد چهارمواحد چهارم

كار با چوب
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١ــ چرا در ساخت اين محصوالت، به جای چوب از فراورده های چوبی استفاده 
شده است؟

شده اند،  ساخته  چوبی  فراورده های  از  که  را  ديگری  محصوالت  می توانيد  آيا  ٢ــ 
نام ببريد؟ 

برای ساخت يک محصول با ويژگی خاص بايد از مادٔه اولئه مناسب استفاده کرد ، 
تا آن ويژگی برای محصول فراهم آيد. چوب توپر شرايط الزم را برای ساخت بعضی از 
محصوالت ندارد و به همين دليل، با تبديل آن به فراورده های چوبی، محصوالت مورد   نظر 

را می سازيم.
راه های  و  خصوصّيات  از  برخی  و  چوب  تأمين  منابع  با  گذشته  سال های  در  شما 
عوامل  چوبی،  فراورده های  از  برخی  با  نيز  بخش  اين  در  شديد.  آشنا  آن  خشک کردن 
مخّرب چوب و راهنمای مبارزه با آنها آشنا شده و در ساخت بعضی از محصوالت چوبی 

مهارت کسب خواهيد کرد.

فراورده های چوبی
اچ ــ دی ــ اف (HDF): در سال اّول با MDF (تخته فيبر با جرم مخصوص 

تخت کودک مدل اتومبيل از MDF  پيشخوان آشپزخانه                                                      
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که  تفاوت  اين  با  است،   MDF شبيه   HDF ساخت  شديد.تکنولوژی  آشنا  متوسط) 
دارای جرم مخصوص و مقاومت بيشتری است. از اين ماده در ساخت درهای منازل و 

دکوراسيون استفاده می شود.

   HDF ورق های

روکش های مصنوعی: روکش های مصنوعی برخالف روکش های طبيعی از کاغذ 
تهيه می شوند. پس از چاپ نقش های مختلف با رنگ های متنوع، اين روکش ها به وسيلٔه 
چسبانده  فشار  تحت  چوب،  فشردٔه  مختلف  صفحات  روی  بر  مخصوص  چسب های 
می شوند. صفحات فشرده پس از روکش شدن با روکش های مصنوعی، با نام های تجاری 

فرميکا، لترون، مالمينه و … وارد بازار می شوند.

از  بعد،  صفحٔه  چوبی  محصوالت  از  يک  هر  ساخت  در  دليل  چه  به 
صفحات فشرده با روکش های مصنوعی استفاده می شود؟
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کابينت آشپزخانه

ميز رستوران ها

ميز آزمايشگاه ها

کمپوزيت ها: برای باال رفتن مقاومت و خواص چوب و استفادٔه بهتر از آن، چوب 
گفته  «کمپوزيت»  به دست آمده  محصوالت  به  که  می کنند  ترکيب  ديگر  مواد  برخی  با  را 

می شود؛ مانند چوب پالستيک، چوب سيمان، چوب گچ و غيره.

چوب سيمان بايونوليت

رشته چوب وگچ

چوب و گچ با اسفنج
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چوب گچ

چوب سيمان سطح صاف

چوب سيمان

چوب سيمان نما آجری
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برخی از کاربردهای محصوالت زير را بنويسيد:
کاربردها  محصوالت

چوب پالستيک

چوب سيمان

چوب گچ

آن،  مصرف  ميزان  که  است  استراتژيک  و  مهم  فراورده های  از  يکی  کاغذ  کاغذ: 
نشان دهندٔه سطح فرهنگ و پيشرفت جامعه است.

برای ساختن کاغذ ابتدا چوب را به صورت ذرات ريزی به نام چيپس درمی آورند، 
سپس آنها را در ديگ های پخت به کمک مواد شيميايی خمير می کنند. خمير حاصله پس 

از آسياب شدن، در ماشين های بزرگ کاغذ به ورقه های نازک کاغذ تبديل می شود.

و  فرهنگ  سطح  نشان دهندٔه  کاغذ  مصرف  ميزان  چرا  که  می دانيد  آيا 
پيشرفت يک کشور است؟
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کارخانۀ توليد کاغذ اوراق بهادار تکاب آمل

در قالب گروه های کوچک، کاربردهای کاغذهای زير را بنويسيد.
کاغذ چاپ و تحرير

کاغذ مقوا و کارتن

کاغذ بهداشتی

کاغذ اسکناس و اوراق بهادار

حفاظت ونگهداری از چوب
حشرات،  حملٔه  معرض  در  دليل،  همين  به  است؛  زنده  بيولوژيک و  ماده ای  چوب 
قارچ ها و جانداران ديگر قرار می گيرد. همچنين، اين مادٔه گرانبها قابليت اشتعال بااليی 
دارد. خوشبختانه می توان با اشباع چوب با مواد حفاظتی، آن را در مقابل حمالت قارچ ها 

و حشرات و نيز به کمک مواد کندسوز کننده، آن را در برابر سوختن مقاوم کرد.
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مکانيکی

موجودات چوبخوار دريايی

     آتش سوزی

عوامل فيزيکی، مکانيکی و شيميايی  

عوامل بيولوژيکی

حشرات    باکتری ها 

شيميايی

عوامل مخّرب چوب     

قارچ ها
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قارچ ها: قارچ ها کلروفيل ندارند و قادر به توليد غذای خود نيستند؛ به همين دليل، 
برای تهئه غذا به درختان سرپا، گرده بينه های قطع شده، قطعات چوبی تبديل شده و حتی 
محصوالت چوبی حمله می کنند. در اثر حملٔه قارچ ها، مقاومت چوب کم شده، رنگ آن 

تغيير می کند و از ارزش آن کم می شود.

يک نوع قارچ که بر روی چوب يا درخت زنده زندگی می کند

چرا دراثر حملٔه قارچ ها مقاومت چوب کاهش می يابد؟

حشرات: چوب منبع غذا و پناهگاه خوبی برای برخی حشرات است؛ به همين دليل، 
در هر حالتی مورد حملٔه حشرات قرار می گيرد. از جملٔه اين حشرات می توان به موريانه ها 
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آيا می دانيد که در شمال کشور، سوسکی به نام ليکتوس قهوه ای، يکی 
از مهم ترين عوامل تخريب اثاثئه منزل است؟ اين سوسک در مرحلٔه نوزادی 
به    سوسک  رو،  اين  از  می کند؛  تبديل  آرد  به  و  می خورد  را  چوب  (الرو)، 
آرد کنندٔه چوب معروف است. صداهايی که در شب ها از اثاثئه چوبی منزل 

می شنويد، به دليل فعاليت همين سوسک است.

تخريب پايۀ يک ميز در اثر حملۀ سوسک

 بيشتر بدانيد

مراحل زندگی سوسک ليکتوس

و سوسک های چوب خوار اشاره کرد.

تخم هاالرو شفيره حشرۀ کامل
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عوامل  با  مبارزه  راه های  مهم ترين  از  چوب:  مخرب  عوامل  با  مبارزه  راه های 
می توان  چوب  خشک کردن  با  است.  چوب  شيميايی  حفاظت  و  خشک کردن  مخرب، 
می توان  شيميايی  حفاظت  با  همچنين  کرد.  جلوگيری  قارچ ها  حملٔه  از  زيادی  حدود  تا 
نداشته  چوب  به  حمله  به  تمايلی  قارچ ها  و  حشرات  تا  کرد  وارد  چوب  به  را  موادّ  سمی 

باشند.

دستگاه فرز دستی      

در منطقه ای که شما زندگی می کنيد، چه حشرات و قارچ هايی به چوب 
حمله می کنند؟

ابزارشناسی
در ساخت  ١ــ ابزارهای فرم  دهی: از اين ابزارها برای فرم  دادن چوب ــ مثالً 

قاب ها ــ استفاده می شود.
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٢ــ ابزارهای مونتاژ: برای متصل کردن قطعات مختلف يک کار به يکديگر، از 
اين ابزارها استفاده می شود.

    انواع پيچ دستی (  گيره دستی)

 دوراهه پروفيل زن لبۀ کار

 گلويی لبۀ کار   گرد کردن لبۀ کار

تصاوير ابزار
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فعاليتفعاليت

در گروه های کوچک، در مورد کارخانه هايی که  در زمينٔه توليد     فراورده های 
چوبی در استان شما فعاليت می کنند، اطالعات جمع آوری کنيد و نتايج را در کالس 

ارائه  دهيد.

هر گروه يکی از فعاليت های ١ تا ٣ را به صورت انتخابی انجام دهد. 
گروه ها در صورت تمايل، می توانند طرح ديگری را تهيه و اجرا کنند.

١ــ ساخت النۀ پرنده:
مواد و ابزار مورد نياز:

ــ چوب به ابعاد ١٠mm×١٠٠×١٢٠ (١ عدد برای کف النه)
ــ چوب به ابعاد ١٠mm×١٠٠×١٥٠ (٢ عدد برای دو طرف النه)

ــ چوب به ابعاد ١٠mm×١٢٠×١٢٠ (٢ عدد برای سقف النه)
عقب  و  جلو  برای  عدد   ٢)  ١٠×١٠٠×٢٥٠mm ابعاد  به  چوب  ــ 

النه)
ــ ميخ چوبی نمرٔه ١٠ به طول ١٠٠ ميلی متر 

ــ ميخ 
ــ چسب چوب

ــ اره
ــ دريل و مته ١٠

ــ اّرٔه عمود بر يا اّرٔه کمانی
ــ گونيا

ــ سنباده.
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از  می توانيد  چوب  جای  به  توجه: 
چند اليی ١٢ ميلی متری نيز استفاده کنيد.

روش انجام کار: ابتدا بر روی ٢ قطعه 
طرح  صورت  به   ١٠×١٠٠×٢٥٠mm چوب 
با  را  خط کشی  محّل  و  کنيد  خط کشی  روبه رو 

اّره ببريد.

50

50

30

ــ در مرحلٔه بعد، به وسيلٔه دريل و متٔه ١٠ 
يک سوراخ در وسط و با فاصلٔه ٥٠ ميلی متر 
از پايين و به  وسيلٔه اّرهٔ عمود  بُر  يا اّرهٔ مويی يک 
در  شکل  مطابق  ميلی متر   ٣٠ قطر  به  سوراخ 

صفحٔه جلويی النه ايجاد کنيد.
عقب  و  جلويی  صفحات  ضخامت  ــ 
چوب  قطعه  دو  کرده،  آغشته  چسب  به  را  النه 
١٠mm×١٠٠×١٥٠ را در دو طرف و دو قطعه 
چوب ١٠mm×١٢٠×١٢٠ را به عنوان سقف 

بر روی قسمت های شيبدار، ميخ کنيد.

50
1
0
0

100

2
5
0
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چـوبـی  قـطـعـٔه  کـــرده،  آغشته  چسب  بـــه  را  النـه  کف  قسمت  ــ 
١٠mm×١٠٠×١٢٠ را در زير النه ميخ کنيد.

و  کرده  آغشته  چسب  به  انتها  يک  در  را   ١٠ نمرٔه  چوبی  ميخ  ــ 
در   سوراخی که با مته ١٠ ايجاد کرده ايد، قرار دهيد.

ــ قطعٔه کار را پرداخت و به دلخواه رنگ کنيد.

:MDF ٢ــ ساخت قاب چوبی با پروفيل
مواد و ابزار مورد نياز:

ــ تخته MDF به طول يک متر
ــ اّره  (مناسب با نوع مواد)

ــ چسب
ــ پيچ دستی 
ــ گونيا ٤٥٠

ــ منگنه يا ميخ سوزنی.

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠

٠
٠

٠

٠

٠
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خورده  ابزار  چوب های  از  می توانيد   MDF پروفيل  جای  به   البته 
(فرم دار) استفاده کنيد.

روش انجام کار: ابتدا بر روی پروفيل به وسيلٔه گونيای °٤٥ دو قطعه 
به طول ٢٥٠ ميلی متر و دو قطعه به طول ٢٠٠ ميلی متر به صورت فارسی قطع 
کنيد تا چهار قطعٔه ذوزنقه  مانند داشته باشيد (دقت کنيد که ابعاد داده شده در 

طرف ضلع بزرگ ذوزنقه باشد).
کرده،  آغشته  چسب  به  برش  محل  در  ضخامت  محّل  از  را  پروفيل ها 
به  کمک پيچ دستی آنها را به صورت قاب، به هم محکم کنيد و با منگنه يا ميخ 
سوزنی در قسمت پشت قاب و در محل اتصال فارسی منگنه کنيد. اندازه ها 

را می توانيد به دلخواه تغيير دهيد.
چسب  از  می توانيد   MDF پروفيل های  چسباندن  برای  (توجه: 

١ــ٢ــ٣ موجود در بازار استفاده کنيد.)

MDF قاب آمادهقاب و پروفيل ها از

٣ــ ساخت مدل کبوتر
مواد و ابزار مورد نياز:

ــ نقشه و طرح قطعات
ــ تخته سه اليی
ــ اّرٔه کمانی
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ــ سنباده.
روش انجام کار: ابتدا طرح قسمت های مختلف پرنده و درخت را 
مطابق شکل بر روی کاغذ رسم کرده، سپس بر روی تخته سه اليی منتقل کنيد 

(با کاربن يا چسباندن طرح روی تخته سه ال).
محل های خط کشی را بر روی تخته سه اليی با اّرٔه کمانی با دقت برش 

دهيد و با سنباده لبه های کار را صاف و پرداخت کنيد.
قطعات مختلف را مطابق حروف در جای خود سوار کنيد.
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نام چند محصول چوبی

عوامل مخّرب چوبفراورده های چوب

چوب

راه های حفاظت از چوب

چند ابزار کار با چوب

مرور آموخته ها
 با توجه به آموخته هايتان، جاهای خالی را پر کنيد.

......................

...........

...........

.................................

............................................

.................................
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واحد پنجمواحد پنجم

1ــ آشنايی با خودرو
2ــ تعمير و نگهداری شيرآالت  در منزل
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ــ با توجه به عالئم موجود در تصوير و اطالعات قبلی خود، به سؤاالت زير پاسخ 
دهيد:

١ــ نام هريک از اجزا را که با عالمت ؟ مشخص شده است، بنويسيد.
٢ــ حداقل دو مورد از اجزا را انتخاب کنيد و دربارٔه وظايف آن توضيح دهيد.

جايی  تا  خودرو  صنعت  بشر،  زندگی  در  خودرو  پراهميت  نقش  دليل  به  امروزه 
پيشرفت کرده است که ديگر به وسيلٔه نقليه نه تنها به عنوان ابزاری برای جابه جايی بلکه به 
عنوان يک صنعت مهم و سودآور که موجبات اشتغال ميليون ها نفر را در سراسر جهان 
فراهم آورده است، نگاه می کنند؛ به همين دليل، خودروسازان جهان با بهره گيری از علوم 
و فّناوری های نوين سعی در ارتقای اين صنعت و به دست آوردن بازارهای جهانی دارند. 

حاال شما برخی از مشاغل مربوط به صنعت خودروسازی را نام ببريد.
شما در اين واحد با عملکرد برخی از سيستم های اصلی و فرعی (جانبی) خودرو 
خودرو  صحيح  نگهداری  چگونگی  مورد  در  را  ساده ای  مهارت های  و  می شويد  آشنا 

کسب می کنيد و درک فّنی خود را افزايش می دهيد.

جعبه دنده

موتور

؟

؟

؟

؟
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ساختمان خودرو
اصوالً به هر وسيله ای که دارای مولّد قدرت است و می تواند حرکت کند، «خودرو» 
کامل  و  بارز  نمونٔه   … و  موتورسيکلت ها  کاميون ها،  سواری،  می گويند.  ماشين های 

خودرويند.
هر خودرو به عنوان يک سيستم اجزايی دارد که در ارتباط و هماهنگ با يکديگر برای 

توليد قدرت و حرکت کار می کنند. سيستم های اصلی خودرو عبارت اند از:
ــ موتور و سيستم های جانبی آن که شامل سيستم های سوخت رسانی، جرقه (برق)، 

روغن کاری و خنک کننده هستند.
ــ سيستم انتقال قدرت 

ــ سيستم هدايت و فرمان
ــ سيستم فنربندی و تعليق

ــ سيستم چرخ و ترمز
ــ سيستم بدنه و شاسی.

١ــ موتور (مولد قدرت): دستگاهی است که قدرت الزم را برای حرکت خودرو 
تأمين می کند. اين کار با احتراق سوخت در اطاق احتراق و سيلندر موتور انجام می پذيرد؛ 

به همين دليل، به اين نوع موتورها اصطالحاً «درون سوز» می گويند.
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 بيشتر بدانيد
موتورهای درون سوز با سوخت هايی مانند بنزين، گاز، گازوئيل و  … کار 
گازسوز»  موتورهايی که با سوخت گاز کار می کنند، «موتورهای  می کنند. به 
و به موتورهايی که با سوخت گازوئيل کار می کنند،  «موتورهای ديزلی» گفته 

می شود.

 بيشتر بدانيد

آيا می توانيد چند نوع از خودروهای ديزلی را نام ببريد.

سيستم های جانبی (فرعی) موتور
الف) سيستم سوخت رسانی: اين سيستم، سوخت و هوا را به نسبت معين مخلوط 
می کند و به موتور می رساند که دو نوع آن در موتورهای بنزينی متداول است که عبارتند از 

سيستم کاربراتوری و سيستم سوخت پاشی (انژکتور)

ـ    سيستم کاربراتوری ٢ــ سيستم سوخت پاشی (انژکتور). انژکتور   ١ـ
از  دريافتی  فرمان  با  مطابق  که  است  الکترومکانيکی  عملکرد  دارای  نازلی 
واحد کنترل الکترونيکی به نام (Ecu)، سوخت را در زمان احتراق به داخل 

موتور تزريق می کند.
عملکرد  که  است  الکترونيکی  پردازشگر  يک  الکترونيکی  کنترل  واحد 
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تزريق سوخت

اجزای اصلی سيستم سوخت رسانی انژکتوری

منيفولد هوا
انژکتورها

   به سمت سيستم 
فرمان الکترونيکی    

باک بنزين

فيلتر بنزينپمپ بنزين
   رگوالتور (تنظيم کنندۀ) فشار

ريل سوخت    

باطری کويل

سيستم هايی مانند ترمز A.B.S، سوخت رسانی، برق رسانی، خنک کننده و … 
را در خودروهای جديد اداره می کند.

ب) سيستم برق خودرو: اين مجموعه وظيفٔه تأمين برق اّوليه برای استارت، افزايش 
و توزيع برق جهت جرقه زنی شمع ها و ساير نيازهای برقی خودرو مانند روشنايی چراغ ها، 
سيستم، شامل اجزايی مانند باطری،  راهنماها، برف پاک کن و … را بر عهده دارد. اين 

دينام، کويل، دلکو، شمع و … است.
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دلکو

شمع

 با توجه به تصاوير جدول را کامل کنيد.
کاربردنام وسيله

باطری

کويل

دلکو

شمع

دينام: مولدی است که انرژی 
مکانيکی دريافتی از موتور را به انرژی 
عالوه بر  و  می کند  تبديل  الکتريکی 
تأمين برق مصرفی دستگاه های برقی 
خودرو، همواره باطری را در    حالت 

شارژ نگه می دارد.

دينام
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انژکتور،  سيستم  وجود  دليل  به  جديد  موتورهای  در   امروزه  نکته: 
 (Ecu) دلکو حذف شده است و تقسيم برق به وسيلٔه دستگاه کنترل الکترونيکی

صورت می پذيرد.

پ) سيستم روغن کاری: اين سيستم ضمن کاهش گرمای ناشی از اصطکاک قطعات 
متحرک موتور، از ساييدگی و فرسودگی آن ها نيز جلوگيری می کند.

نوشتن اعدادی مانند ١٠ يا ٤٠ يا ٩٠ يا … بر   روی قوطی های روغن 
موتور، نشان دهندٔه چيست؟

مدار روغن کاری موتور
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چرا به آب داخل رادياتور ضد يخ اضافه می کنند؟

ت) سيستم خنک کننده: اين سيستم، گرمای اضافی را از موتور می گيرد و از آسيب 
رسيدن به قطعات آن جلوگيری می کند.

آب  با  خنک کننده  سيستم  ١ــ  است:  نوع  دو  بر  موتورها  خنک کنندٔه  سيستم 
ـ  سيستم خنک کننده با هوا. ٢ـ

تور
اديا

ی ر
وج
 خر

ولۀ
ل

 پروانه
پره ها  
  لوله ها

جهت جريان هوا

را  موتور  از  خروجی  نيروی  که  است  مجموعه ای  قدرت:  انتقال  سيستم  ٢ــ 
ديفرانسيل  (گيربکس)،  جعبه دنده  کالچ،  مانند  اجزايی  شامل  و  می دهد  انتقال  به   چرخ ها 

و  … است.

شير تخليۀ رادياتور
تسمه

پمپ آب

تور
اديا

ش ر
رپو

د

ترموستات
مخزن باال

رم کنسوپاپ کنترل
انه گ

پرو

خاری
مای ب

گر

سوپاپ کنترل
گرمای بخاری

ری
بخا

دی 
ورو

ولهٴ 
ل

آب
ری 

مجا

ندر
سيل

ارهٴ 
ديو

آب
ال 
کان

ارت سنج
حر

باال
کی 

ستي
هٴ ال

لول

لولۀ برگشت آب از بخاری
شير تخليهٴ موتور

اپ
سوپ

پره های گرم کن
  بخاری
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 بيشتر بدانيد

کالچ: کالچ عمل قطع و وصل نيروی موتور به جعبه دنده را با توجه به شرايط کاری 
خودرو انجام می دهد.

جعبه دنده (   گيربکس): دستگاهی است که به وسيلٔه آن می توان قدرت و دور خروجی 
از موتور را به دلخواه تغيير داد. جعبه دنده ها ممکن است معمولی يا اتوماتيک باشد. 

خودروهايی که جعبه دندٔه اتوماتيک دارند، پدال کالچ ندارند و تعويض 
دنده با گاز دادن يا کم کردن گاز صورت می پذيرد.

ديفرانسيل: وظيفٔه انتقال حرکت از جعبه دنده به چرخ های محرک، و تنظيم دور 
چرخ ها را بر عهده دارد (به چرخ های محرک امکان می دهد که سر پيچ ها با سرعت های 

مختلف بچرخند).

٣ــ سيستم هدايت و فرمان: وظيفٔه اين سيستم، هدايت و کنترل مطلوب خودرو 
صورت  فرمان  جعبه  و  فرمان (غربيلک)  فلکٔه  طريق  از  کار  اين  و  است  دلخواه  مسير  در 

ديفرانسيل

محور عقب
ميل گاردان

جعبه دنده و کالچ
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می گيرد. سيستم فرمان ممکن است مکانيکی يا هيدروليکی باشد. کارکردن با فرمان های 
هيدروليکی بسيار راحت تر از فرمان های مکانيکی است.

٤ــ سيستم فنربندی (تعليق): اين سيستم بين چرخ و شاسی قرار می گيرد و از 
انتقال ناهمواری سطح جاده به اتاق و ساير قسمت های خودرو جلوگيری می کند.

٥ ــ سيستم چرخ ها (الستيک ها) و ترمز: الستيک ها ضمن اينکه وظيفٔه مهّم 
حرکت را بر عهده دارند، ضربات کوچک ناشی از دست اندازها را نيز خنثی کرده، وزن 
خودرو و سرنشينان را تحمل می کنند. الستيک ها به دو صورت تيوپ دار معمولی و بدون 

تيوپ (تيوپ لس) در خودروها مورد استفاده قرار می گيرد.
سيستم ترمز: ترمزها برای کاهش سرعت و توقف خودرو به کار می رود؛ بنابراين، 
سيستم ترمز برای تضمين رانندگی مطمئن اهميت بسياری دارد. در خودروهای امروزی، 
به منظور باال بردن درجٔه اطمينان و دوام ترمزها، از نوعی سيستم پيشرفته با عنوان ترمز 

A.B.S (ضّد قفل) استفاده می شود.
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ترمز A.B.S (ضّد قفل يا ضّد لغزش): اين نوع ترمزها همان طورکه 
از نامشان پيداست، از قفل شدن چرخ ها در هنگام ترمزهای شديد و ناگهانی 
ترمزها  اين  ويژگی   از  می شود.  خودرو  انحراف  از  مانع  و  می کند  جلوگيری 
اين است که مسافت توقف خودرو را کاهش داده، به راننده امکان می دهد تا 

خودرو را راحت تر کنترل کند.

٦  ــ سيستم بدنه و شاسی
ــ بدنه: (اتاق) يکی از قسمت های اساسی خودروست که در برگيرندٔه کلئه امکانات 

آسايشی و ايمنی سرنشينان است. 

نکته: وجود رطوبت در استان های شمالی باعث پوسيدگی    سريع بدنٔه 
خودرو می شود؛ بنابراين، در صورت هرگونه صدمه ای به رنگ و بدنه، بايد 

به سرعت آن را ترميم کرد.

 بيشتر بدانيد
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شاسی: يک اسکلت فلزی است که کلئه قطعات و دستگاه های خودرو مانند اتاق، 
موتور، دستگاه انتقال قدرت و … روی آن قرار می گيرد. شاسی و اتاق خودروها به دو 

صورت ساخته می شوند:
اتـاق  و  شاسی  ٢ــ  سبک  خودروهای  برای  سرخود (يکپارچه)  شاسی  و  اتاق  ١ــ 

جدا شدنی برای ماشين های سنگين و نيمه  سنگين.

شاسی و اتاق جدا از هم

اتاق و شاسی يکپارچه

شاسی
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فعاليتفعاليت

با توجه به آموخته های خود جدول زير را کامل کنيد: 
خودروی شما از هر نوع و مدلی که باشد، رعايت نکات زير می تواند هم به سالمت 

شما کمک کند و هم عمر مفيد خودرو را افزايش دهد.
نبايدهابايدها

 با کسب برخی مهارت های ساده می توانيد در کارهايی 
والدين  به  و …،  رادياتور  آب  موتور،  روغن  بازديد  مانند 

کمک کنيد.
 قبل از بازرسی موتور، بايد موتور خاموش باشد.

 برای پرکردن رادياتور از مخلوط آب بدون امالح و ضّد 
يخ استفاده کنيد.

 قطب های باطری را همواره تميز و خشک کنيد و روی 
آنها را مقداری وازلين يا گريس بماليد.

…………………… 
…………………… 
…………………… 

رانندگی  يا  و  ماشين  روشن کردن  به  خودسرانه  هرگز   
اقدام نکنيد.

 نبايد شعله ای را به بنزين، باطری و سيستم سوخت رسانی 
نزديک کرد.

بازديد روغن ترمز نبايد روغن در سطح بدنه   در هنگام 
ريخته شود.

 در صورت شنيدن صدای ِفش ِفش يا خارج شدن بنزين 
از باک، دِر آن را تا رفع اين حالت باز نکنيد.

…………………… 
…………………… 
…………………… 

خود  دبير  نظارت  با  و  کنيد  انتخاب  را  يکی  زير،  فعاليت های  ميان  از 
در   مدرسه آن را انجام دهيد.

عمر  در  مهّم  عوامل  از  يکی  الستيک ها:  باد  فشار  کنترل  ١ــ 
کمک  به  بنابراين،  آنهاست؛  باد  فشار  ميزان  خودرو  کشش  و  الستيک ها 

دستگاه درجٔه باد، ميزان فشار باد الستيک ها را اندازه گيری کنيد.
معموالً  سواری  خودروهای  الستيک  باد  فشار  ميزان  توجه:  ٭ 

٣٠ درجه است.
ــ فشار باد الستيک ها را در زمانی که الستيک سرد است، اندازه گيری 

کنيد.
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٢ــ بازديد روغن موتور: کم يا زياد بودن روغن، هر دو، می تواند 
زير  روش  به  روغن  سطح  کنترل  برای  بنابراين،  باشد؛  زيان آور  موتور  برای 

اقدام کنيد.
خاموش  حالت  در  موتور  و  بگيرد  قرار  تراز  سطح  در  بايد  خودرو  ــ 

باشد.
ــ با استفاده از شاخص مخصوص (گْيج) که روی آن عالمت حداقل 

و حداکثر تعبيه شده است، ميزان روغن را اندازه گيری کنيد.
ــ در صورت کم يا زياد بودن سطح روغن، مقدار آن را تنظيم کنيد.

٣ــ روش کنترل آب باطری: 
ــ در محفظٔه موتور خودرو را باال بزنيد.

و  بشوييد  گرم  آب  يا  جوش شيرين  رقيق  محلول  با  را  باطری  سطح  ــ 
قطب های باطری را تميز کنيد.

ــ درپوش خانه های باطری را باز کرده، قسمت های داخلی و سوراخ 
هوای درونش را تميز کنيد.

ــ سطح آب باطری (الکتروليت) را در خانه های باطری بررسی کرده، 
در صورت کم بودن، به آن، آب اسيد اضافه کنيد؛ به صورتی که يک سانتی متر 
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باالی صفحات را بپوشاند.
باشد و مواظب  خاموش  موتور  بهتر است  بازديد  در موقع  ٭ توجه: 

باشيد که آب اسيد روی سر و صورت و لباستان نريزد.
٤ــ طريقۀ آزمايش سالم بودن ترموستات: ترموستات مانند يک 
بين  آب  جريان  کنترل  برای  آب  دمای  از  استفاده  با  که  است  اطمينان  شير 
ترموستات  است،  سرد  موتور  وقتی  يعنی،  می رود؛  به کار  رادياتور  و  موتور 
بسته می شود تا از گردش آب بين موتور و رادياتور جلوگيری کند ولی هنگام 
شده  رادياتور  وارد  داغ  آب  درنتيجه  می شود،  باز  ترموستات  آب،  گرم شدن 
آن  بودن  سالم  آزمايش  بنابراين،  می شود؛  موتور  در  حرارتی  تعادل  باعث 
اهميت زيادی دارد. روش کار به اين صورت است که ترموستات را در ظرف 
آبی قرار داده، حرارت می دهيم. قبل از اينکه آب به جوش بيايد بايد دريچٔه 
آن،  خرابی  دليل  نشد،  باز  چنانچه  اگر  شود.  جمع  آن  فنر  و  باز  ترموستات 

ترموستات است که از بستن آن بر روی موتور بايد خودداری کرد.

موتور داغ ــ ترموستات باز

   بدنۀ ترموستات آب داغ که به رادياتور می رود  

شير (بسته)

فنر برگشت دهنده

شير (باز) 

آب داغ
آب سرد

موتور سرد ــ ترموستات بسته
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مختلف  سيستم های  به  مربوط  عيب های  از  يکی  جدول،  به  توجه  با 
دو  به  (حداقل  کنيد  تحقيق  آن  احتمالی  علل  مورد  در  و  انتخاب  را  خودرو 

مورد از علت های احتمالی اشاره شود).

علت احتمالیعيب موجود
را  سوييچ  خودرو  روشن کردن  برای  راننده  که  موقعی  ١ــ 

می چرخاند، هيچ صدايی شنيده نمی شود. (استارت نمی زند)
٢ــ موتور هنگام کارکردن بيش ازحّد معمول، داغ می شود 
و جوش می آورد، المپ اخطار حرارت آب روشن می شود 

و درجٔه آب، حرارت بيشتری را نشان می دهد.
٣ــ خارج شدن دود سياه و آبی از اگزوز

٤ــ باال رفتن مصرف سوخت
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نگهداری و تعمير شيرآالت در منزل

١ــ هدف از به کارگيری شيرآالت در منزل چيست؟
٢ــ خرابی شيرآالت بيشتر مربوط به کدام قسمت آن هاست؟ چرا؟

از آنجا که يکی از عوامل هدر رفتن آب، مربوط به خرابی اجزای شيرآالت در منزل 
است، بنابراين، برای جلوگيری از اتالف آب بايد آنها را به موقع بازبينی و سرويس کرد.

انواع شيرآالت بهداشتی
شيرآالت را با توجه به کاربردشان، به شکل های مختلف ساخته و نام گذاری کرده اند؛ 

مانند: شيرهای دنباله کوتاه، شير مخلوط توکاسه و شير پيسوار (شير کنترل).

انواع شيرهای مخلوط توکاسه   
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از شيرهای پيسوار در کجا و به چه منظوری استفاده می شود؟

  انواع شير پيسوار

 بيشتر بدانيد

صرفه جويی  حداکثر  منظور  به 
ادارات،  مانند  عمومی  اماکن  در  آب 
 … و  مذهبی  اماکن  بيمارستان ها، 
چشم  با  که  پيشرفته ای  شيرهای  از 
استفاده  می کنند،  کار  الکترونيک 

می شود.

 شير مجهز به چشم الکترونيک
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فعاليتفعاليت
ــ تعويض واشر تخت الستيکی در مغزی شير مخلوط

را  آب  اصلی  شيرفلکٔه  ١ــ 
دارای  مخلوط  شير  چنانچه  ببنديد. 
است  (پيسوار)  فرعی  کنترل  شير 
اصلی  فلکٔه  جای  به  را  آن  می توانيد 

ببنديد.
٢ــ درپوش پالستيکی دستگيره 

را از جای خود خارج کنيد.
٣ــ با يک پيچ گوشتی، پيچ اتصال دستگيره به مغزی را باز کنيد.

٤ــ دستگيره را از روی مغزی خارج کنيد.
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٥  ــ با آچار مهرٔه شش گوش، مغزی را از روی بدنٔه شير باز کنيد.

٦  ــ مغزی را از بدنه خارج کنيد.

٧ــ با آچار مهرٔه روی واشر پالستيکی را باز کنيد.
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٨  ــ با يک پيچ گوشتی، واشر فرسوده را از جايگاه خود خارج کنيد.

٩ــ واشر نو و سالم را روی جايگاه مخصوص در مغزی قرار دهيد.

١٠ــ مهرٔه روی واشر را ببنديد.
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بدنٔه  روی  را  مغزی  ١١ــ 
سفت  آچار  با  و  دهيد  قرار  شير 

کنيد.

روی  را  دستگيره  ١٢ــ 
مغزی قرار دهيد.

١٣ــ پيچ اتصال دستگيره 
به مغزی را ببنديد.

١٤ــ درپوش پالستيکی را روی جايگاه خود قرار دهيد.
کرده،  باز  را  (پيسوار)  فرعی  کنترل  شير  يا  آب  اصلی  شيرفلکٔه  ١٥ــ 

نتيجٔه کار را ارزيابی کنيد. 
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دستگيره  که  درصورتی  نکته: 
ناشی  رسوبات  اثر  در  شيرها  کلگی  يا 
نشوند،  خارج  خود  جای  از  امالح،  از 
و  ببنديد  دستگيره  روی  نواری  يا  پارچه 
محّل  از  تا  بزنيد  ضربه  به آرامی  چکش  با 

خود خارج شود.

مخلوط  به صورت  معموالً  آب  شيرهای  توکاسه:  مخلوط  شير  ١ــ 
ساخته می شوند؛ يعنی، دو لولٔه آب سرد و گرم کنار يکديگر قرار می گيرند. 
لولٔه آب سرد در سمت راست و لولٔه آب گرم در سمت چپ قرار می گيرند. 

شيرهای مخلوط انواع مختلف مانند يک پايه، دو پايه و … دارند.
٢ــ شير کنترل (پيسوار): همان شير زير دست شويی يا ظرف شويی 
است که می توان برای تعمير شير يا کم و زياد کردن فشار آب سرد و گرم، از 

آن استفاده کرد.

 بيشتر بدانيد
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