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وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

برنامه ریزی آموزشی وزارت  به سازمان پژوهش و  این کتاب متعلق  کلیه حقوق مادی و معنوی 
آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی 
و ارائه در پایگاه های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، 
تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان 

تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند.
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مریم نصرتی )صفحه آرا( ـ طاهره حسن زاده ) طراح جلد(             شناسه افزوده آماده سازی: 

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی ـ ساختمان شمارٔه 4 آموزش و پرورش )شهیدموسوی(                               نشانی سازمان:  
ـ 88831161    ، دورنـگار  : 88309266 ،  کـد پستی   : 1584747359  تلفن  : 9   

www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir :وب گـاه  
ـ کیلومتر 17 جادٔه مخصوص کرج   ـ خیابان61 )دارو پخش( شرکت چاپ   و   نشرکتاب های  درسی ایران : تهران                                              ناشر :   

ـ 44985161،    دورنگار: 44985160، صندوق پستی: 139ـ 37515 تلفن :5   
 شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران »سهامی خاص«                                          چاپخانه:  

چاپ سوم 1399              سال انتشار و نوبت چاپ:   



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگى بیرون آیید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده 
سازید، از نیروى انسانى ایمانى خودتان غافل نباشید و از اتکاى به    اجانب بپرهیزید.

ُه«   َس ِسُرّ امام خمینى »ُقِدّ



همکاران محترم و دانش آموزان عزیز:
پیشنهادات و نظرات خود را دربارۀ محتواى این کتاب بـه نشانى 
درسی  کتاب های  دفتر تألیف  پستى  شمارۀ 4874/15  ـ   صندوق   تهران   

فنى و حرفه اى و کاردانش ، ارسال فرمایند.
info@tvoccd.sch.ir پیام  نگار)ایمیل( 
www.tvoccd.sch.ir وب گاه )وب سایت( 

محتوای این کتاب در جلسه پنجـم مورخ 87/3/11 کمیسیون تخصصی رشتٔه امور دام دفتر تألیف کتاب های درسی 
فنی و حرفه ای و کاردانش با عضویت سیروس اشیدری، سعید بدیعی، نبی اللّه مقیمی، ابوالفضل قلی بیگی، جهانشاه ایرانپور 

و ابراهیم آزاد تأیید شده است.
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5 چگونگى تشکىل تخم مرغ 
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 6 تشخىص تخم مرغ نطفه دار 
7 اهمىت پرورش گله ى مادر در جوجه کشى 
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22 جوجه کشى مصنوعى 
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آشناىى با ساختمان و نحوه ى کار ماشىن    
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