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ما  به  و  مى کردند  کمک  منزل  کارهاى  در  هميشه  امام 
خودشان  مثال ً  است»؛  آمده  بهشت  از  «کمک  مى گفتند:  نيز 
چاى مى ريختند. حتى وقتى ليوان آبى مى خواستند، به کسى 
دستور نمى دادند بلکه خودشان به آشپزخانه مى رفتند و ليوان 

را آب مى کردند.
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همکار گرامى
همان طور که مى دانيد، دانش آموزان سال سوم راهنمايى در آستانه ى يکى از مهم ترين تصميمات 
ادامه ى    مناسب،  تحصيلى  رشته ى  انتخاب  دبيرستان،  به  ورود  مثال،  براى  دارند؛  قرار  خود  زندگى 
و  نقش  ترديد،  بدون  است.  آنان  زندگى  مهم  تصميمات  از  مناسب  شغل  انتخاب  درنهايت،  و  تحصيل 
راهنمايى شما در زندگى و آينده ى تحصيلى و شغلى دانش آموزان تأثير به سزايى دارد. در اين عصر     
که هر لحظه يک اختراع جديد به ثبت مى رسد، بايد دانش آموزان را در فضايى از آموزش قرار داد        
تا نسبت به تحوالت جهان پيرامون خود دقت بيش ترى داشته باشند، بتوانند با نگاهى فّناورانه آن را 
کنند،                     ارائه  راه حل  احتمالى  مشکالت  براى  نمايند،  تدبّر  آن  در  و  بينديشند  آن  درباره ى  کنند،  تحليل 

با ورود به عرصه ى عمل دست به تجربه بزنند و…    .
براى دست يابى به اهداف فوق بايد فعاليت هاى درس آموزش حرفه  و فن را انجام دهيد. براى 

تحقق اين امر، به موارد زير توجه نماييد:
۱ــ دانش آموزان را به فعاليت هاى گروهى تشويق کنيد.

۲ــ هر واحد درس را با توجه به محتواى آن در فضاى مناسب تدريس نماييد.
امر         به  و…)  کارگاه  (حياط،  کالس  از  خارج  ــ  امکان  حّد  تا  ــ  و  مناسب  فضايى  در  ۳ــ 

آموزش بپردازيد.
۴ــ فعاليت هاى کتاب را به صورت عملى اجرا کنيد.

۵  ــ دانش آموزان را به تفکر و تدبر وادار نماييد.



۶ ــ از طرح ها و فعاليت هاى دانش آموزان استقبال کنيد.
۷ــ سعى کنيد فعاليت هاى تحقيقى هر واحد به صورت گروهى انجام گيرد.

۸  ــ تعدادى از پرسش ها را در سطوح باالى يادگيرى طراحى کنيد (کاربرد، درک و فهم و 
تجزيه و تحليل).

۹ــ از پرسش و پاسخ کليشه اى خوددارى نماييد.

۱۰ــ دانش آموزان خالق و مبتکر را تشويق کنيد.
۱۱ــ از کارهاى تحقيقى و فعاليت هاى عملى دانش آموزان، به مناسبت هاى مختلف نمايشگاه 

برپا کنيد.
سوم)  و  دوم  (اّول،  حرفه  وفن،  آموزش  کتب  در  تحقيقى  کارهاى  و  عملى  فعاليت هاى  ۱۲ــ 
کار  يک  و  عملى  فعاليت  يک  بخش  يا  واحد  هر  در  کارى  گروه  يا  و  دانش آموز  هر  و  بوده  انتخابى 

تحقيقى را انتخاب نموده، انجام داده و نتيجه را گزارش خواهند کرد.
۱۳ــ در خصوص هريک از موضوعات دروس، معلمان، دانش آموزان را راهنمايى کنند تا هر 
دانش آموز يا گروه کارى درباره ى يکى از موضوعات درسى در طول سال تحصيلى مصاحبه را انجام 
داده و نتيجه را به کالس گزارش کنند. چنان چه انجام مصاحبه در خارج از مدرسه امکان نداشته باشد 

از صاحب شغل دعوت به عمل آيد تا مصاحبه در مدرسه و با حضور دبير مربوط انجام شود.
۱۴ــ سايت گروه برنامه ريزى درسى حرفه  و فن براى استفاده ى شما طراحى و راه اندازى شده 

است. براى استفاده از آن به نشانى http://technic - dept.talif.sch.ir مراجعه بفرماييد.
از تالش شما همکار گرامى براى تربيت فرزندان ايران اسالمى کمال تشکر را داريم. موفقيت 

شما را آرزومنديم.

مختلف         مشاغل  شناساندن  براى  ذى صالح  افراد  از  دعوت  مورد  در  محترم  مديران  توجه: 
به دانش آموزان، با دبيران حرفه  وفن مساعدت و همکارى نمايند.

گروه برنامه ريزى درسى حرفه  وفن



مصاحبه کنيد
با توجه به موضوعات هر واحد در طول سال تحصيلى، براى آشنايى بيش تر با مشاغل مختلف 

با يک فرد شاغل مصاحبه کنيد و با پرسيدن سؤاالت زير، اطالعاتى کسب نماييد.
۱ــ شغل خود را تعريف کنيد و وظايف و مسئوليت هاى آن را توضيح دهيد.

الزم  شغل  اين  آوردن  به دست  براى  جسمانى  خصوصيات  و  تحصيلى  مدرک  چه  ۲ــ 
است؟

۳ــ شرايط محيط کار خود را توضيح دهيد.

۴ــ معايب و محاسن شغل خود را بيان کنيد.
توضيح  را  آن  است،  مثبت  جواب  اگر  کرده ايد؟  تحقيق  خود  شغل  آينده ى  مورد  در  آيا  ۵ ــ 

دهيد.
۶ ــ درآمد ماهيانه ى شما چقدر است؟

۷ــ شما براى فردى که به اين شغل عالقه مند است، چه توصيه هايى داريد؟
۸  ــ …………
۹ــ …………

::::



سخنى با دانش آموز
شما در طول حيات خود بايد در مورد مسائل مختلفى تصميم گيرى کنيد؛ ممکن است بعضى 
مختلف  وسايل  خريد  براى  تصميم  مثل  ــ  باشد  نداشته  شما  زندگى  بر  زيادى  تأثير  تصميم ها  اين  از 
اثر  فرد  زندگى  تمام  بر  تصميم ها  از  بعضى  اما  ــ  است  جبران پذير  آن  در  خطا  بروز  که  و…  لباس  يا 
مى گذارد و در صورت اشتباه کردن، غفلت و خطاى ناشى از آن در بسيارى از موارد قابل برگشت 
و                   استعدادها  شناخت  به  نياز  که  شغلى  و  تحصيلى  رشته ى  انتخاب  مانند  نيست  جبران پذير  و  نبوده 

کسب اطالعات کافى و دقيق در اين زمينه دارد.
ما در اين کتاب، براى آشنايى شما موضوعات مختلفى را به صورت واحدهاى درسى معرفى 
خواهند            صحبت  شما  براى  مختلف  مشاغل  درباره ى  کالس  در  حرفه  و فن  محترم  دبيران  کرده ايم. 
با  و  کنيد  مصاحبه  شاغل  فرد  يک  با  واحد  آن  زمينه ى  در  واحد،  هر  پايان  در  بايد  نيز  شما  کرد. 
پرسيدن سؤاالتى که در فرم صفحه ى ۳ (تحت عنوان «مصاحبه کنيد») آمده است، به اطالعات خود 

بيفزاييد.
هم چنين شما مى توانيد سؤاالت مورد نياز خود را طرح نموده و به اين فرم اضافه کنيد.

موفقّيت شما را آرزومنديم
گروه برنامه ريزى درسى حرفه  و فن
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به تصاوير باال نگاه کنيد.
ــ چه سؤاالتى در ذهن انسان بود که باعث شد وسايل باال را اختراع کند؟

مى تواند  که  است  بخشيده  او  به  تفکرى  قدرت  چنان  آفريده،  را  انسان  که  خدايى 
از  نيز  پديده ها  امور  در  کاوش  و  جست  وجو  تحقيق،  کند.  تسخير  را  آسمانى  کرات 
که  بسيارى  پرسش هاى  مى کند  سعى  ويژگى،  اين  بر  تکيه  با  او  است.  انسان  ويژگى هاى 
را  اطالعاتى  خود،  پرسش هاى  به  دادن  پاسخ  براى  انسان  دهد.  پاسخ  دارد،  ذهن  در 
او  مى کند.  نتيجه گيرى  و  مى پردازد  آزمايش  و  تجربه  به  مى کند،  دسته بندى  و  گردآورى 

در اين راه ممکن است بارها شکست بخورد اّما نا  اميد نمى شود. 

نيد ر  ف
استفاده  بيش تر  خود  مغز  قابليت هاى  و  توانايى ها  از  مى توانيم  چگونه 

کنيم؟

با  انسان  است.  انسان  ويژگى هاى  از  يکى  نيز  خّالق  تفکر  داشتن  و  خّالقيت 
استفاده از قدرت تفکر توانسته بسيارى از مسائل و مشکالت زندگى خود را حل کند 
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. و هم چنين اختراع ها و اكتشاف هاى زيادى را انجام ده
شما در کتاب حرفه  و فن سال اّول و دوم راهنمايى با مراحل تولي و عوامل مؤثر بر 
. امسال با مراحل تفکر در حل مسئله استفاده از مواد  ي رش و تکامل فّناورى آشنا ش
و تغيير آن به عنوان يک مسئله ى اساسى در تولي محصوالت فّناورى و برخى اصول و 

. ضوابط مربوط آشنا خواهي ش

آيا مي دانيد
تر  ون تفکر ارزشمن در اسالم يک ساعت تفکر، از هفتاد سال عبادت ب

است؟

مراحل تفکّر در حل مشکالت
گى به مشکالت زيادى برمى خورد که نياز به حل آن  انسان در طول دوران زن
، خود  دارد و اصوال ًًً هر سؤالى که انسان نزد خود مطرح مى کن و جوابش را نمى دان
رهاى کاشته  مشکلى به شمار مى رود؛ مثال ًًً، چرا زمين روزبه روز گرم تر مى شود؟ چرا ب
؟ چرا من مطالب درسى را زود فراموش مى کنم؟ و… اکنون شما را  ه ان ه سبز نش ش

با سير تفکر در حّل مشکالت آشنا مى کنيم:
۱ــ احساس وجود مشکل: فراين تفکر بع از احساس وجود مشکلى که براى 
انسان اهميت دارد آغاز مى شود. انسان در اين مرحله، نوعى انگيزه ى قوى احساس 

. مى کن که او را به حّل مشکل تشويق مى نماي

در اين بخش ۲ مورد از مشکالتى را که با آن برخورد کرده اي نام 
… ببري

وقتى  (موضوع):  مشکل  پيرامون  ارک  م و  اطالعات  جمع آورى  ۲ــ 
، معموال ًً به بررسى آن از تمام جنبه ها مى پردازد  انسان وجود مشکلى را حس مى کن



٤

آن  به  مربوط  ارک  م و  اطالعات  جمع آورى  به  سپس  و  کن  درک  به خوبى  را  آن  تا 
ارى  موضوع مى پردازد و اطالعاتى که براى شناخت و حل مشکل مناسب ان را نگه
ارد، جمع آورى اطالعات و اسناد متناسب با  و اطالعاتى که نامناسب ان را کنار مى گ

. ن دقيق آن ها کمک مى کن ن و فهمي موضوع، به روشن ش

، چه منابعى  براى شناخت و حّل مشکالتى که در مورد «۱» نام بردي
؟ شرح  ؟ اطالعات مورد نياز خود را چگونه به دست مى آوري را مى شناسي

………………………… . دهي

۳ــ فرضيه سازى: فرضيه درواقع راه هاى پيشنهادى براى حّل مشکل است و 
شامل تمامى روش هاى پيشنهادى و احتمالى که به ذهن مى رسن مى شود.

را  راه حل هايى  و  فرضيه ها  چه  بردي  نام  که  مشکالتى  حّل  براى 
و  نوشته  ام  هرک براى  راه حل   ۲ اقل  ح دليل؟  به چه   . مى کني پيشنهاد 

…………… . داليل خود را نيز بنويسي

۴ــ ارزيابى فرضيه ها: وقتى انسان براى حّل يک مشکل، فرضيه اى مى سازد، به 
تجربه و آزمايش پرداخته و معموال ًً به بررسى عميق و بحث پيرامون آن با توجه به اطالعات 
ارکى که در اختيار دارد مى پردازد تا از درستى آن ها براى حّل مشکل مطمئن شود  و م
گاهى اوقات انسان به اين نتيجه مى رس که فرضيه ى او با اطالعات و حقايق درباره ى آن 
اشته و در ذهن خود  مشکل، هماهنگ و متناسب نيست. از اين رو، آن فرضيه  را کنار گ
ر تکرار مى کن تا سرانجام به يک  به ساختن فرضيه اى ديگر مى پردازد و اين رون را آن ق

. فرضيه ى مناسب با اطالعات و حقايق موجود درباره ى آن مشکل برس
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فرضيه  به راستى  آيا   ، کني بررسى  کردي  مطرح  که  را  فرضيه هايى 
سى) که مطرح کرده اي صحيح و مناسب است؟ ………………… (ح

فرضيه هاى  اشتن  گ کنار  از  پس  انسان  فرضيه:  صّحت  به  اطمينان  ۵  ــ 
ن به يک فرضيه ى درست، براى حّل مشکل، معموال ًًً به گردآورى  نامناسب، در رسي
ارک و اسناد ديگر نيز مى پردازد تا به نکات تازه اى برس و يا براى اطمينان از صحت  م
. موارد باال مراحلى هستن که معموال ًًً در فراين  فرضيه، آزمايش هايى انجام مى دهن
. ما نيز باي براى حّل مشکالتى که ممکن  حّل مشکالت از فکر انسان عبور مى کنن
گى روزمره برايمان پيش بياي اين مراحل را طى کنيم تا آن را به درستى  است در زن

حل نماييم.

را  مناسب  راه هاى  کردي  مطرح  که  فرضيه اى  درستى  اثبات  براى 
……………… . پيشنهاد کني

نيد تحقيق 
مراحل  از  نمونه اى   ۷۹ تا   ۷۴ آيات  انعام،  سوره ى  در  مجي  قرآن 
سير تفکر در جريان حل مسئله و مشکل را در داستان حضرت ابراهيم (ع) 
ن به معرفت الهى  مطرح مى کن که آن حضرت چگونه توانست براى رسي
اى  اى يگانه را تنها خ سرانجام بت پرستى را مردود و خ گام بردارد و 
آيات  اين  به  خود  گروه  در  شما   . کن معرفى  اطاعت  و  پرستش  سزاوار 
ن  مراجعه کني و فهرستى از مراحلى را که حضرت ابراهيم (ع) براى رسي
. فهرست خود را با فهرست ساير  به توحي طى کرده است استخراج نمايي

. گروه ها مقايسه، اصالح و تکميل نمايي
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         بحث گروهي
گان از زمان خلقت تاکنون النه هاى خود را به همان شکل ساده و  پرن
اوليه مى سازن اّما انسان به طور دائم در روش ساخت مسکن تغييراتى داده 

است. به نظر شما، انسان چگونه اين تغييرات را به وجود آورده است؟

رت تفکر و خّالقيت، شرکت کردن در کارها و بحث هاى  يکى از راه هاى پرورش ق
، افکار  ه هاى خود مى کنن ادى از افراد گروه شروع به دادن اي گروهى است. وقتى تع
تر و بهترى ارائه  ي ه ى ج ديگر اعضاى گروه نيز فعال مى شود و هرکس سعى مى کن اي

. ده
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فعاليت
انجام  را  آن  و  کني  انتخاب  را  زير  فعاليت هاى  از  يکى  گروه  هر 

. دهي
خود  رسه ى  م مشکالت  و  مسائل  درباره ى  گروهى  به طور  ۱ــ 
. آن گاه فهرستى از اين مسائل و مشکالت و راه حل هاى  جست  و جو کني
ول زير تهيه  ولى مانن ج مناسب تهيه کني و به دبير خود ارائه دهي (ج

.( و آن را تکميل کني
گام پنجمگام چهارمگام سومگام دومگام اول

مسائل و مشکالتى را 
 ، مى رس به نظرتان  که 
در اين ستون فهرست 

. کني

و  مسائل  از  يکى 
انتخاب  را  مشکالت 
کني و در اين ستون 

. بنويسي

يا  مسئله  مورد  در 
انتخاب  که  مشکلى 
، در اين ستون  کرده اي

. کمی توضيح دهي

همه ى راه حل هاى افراد 
حل  به  مى توان  که  را 
در  شود،  منجر  مسئله 
يادداشت  قسمت  اين 

. کني

ه (راه حل) را  بهترين اي
انتخاب کني و درباره ى 

. آن کمى توضيح دهي

۲ــ حتماً تاکنون درباره ى حوادثى که در اثر استفاده ى نادرست از 
. چه بسيار اتفاق افتاده است  ه اي ، چيزهايى شني چرخ گوشت پيش مى آي
که کودکى با فرو بردن دست خود در اين وسيله انگشتانش را از دست 
. براى اين  ه هاى خود را ارائه دهي داده است. براى حل اين مشکل، اي

کار:
يادداشت   ، مى رس به نظرتان  که  را  سرنخ هايى  و  ه ها  اي کليه ى  ۱ــ 

. ؛ حتى اگر غيرمعمول و غيرممکن باشن کني
. ه را انتخاب کني ه ها بهترين اي ۲ــ از بين اي

اري و آن را تکميل کني تا  ه را به بحث بگ ه ى انتخاب ش ۳ــ اي
يل به يک محصول فّناورى شود. جايى که قابل تب

ه)  ش انتخاب  ه ى  (اي ه  ش انتخاب  راه حل  اجراى  درباره ى  ۴ــ 
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. تصميم نهايى را بگيري
 . ۵  ــ براى اجراى آن سعى کني دانش و اطالعات کافى کسب کني
کاربرد  و  ويژگى ها  و  مواد  خصوص  در  بيش تر  اطالعات  و  دانش  اين 

آن هاست.
 . اشتى و اصول زيبايى آن نيز توجه نمايي ۶ ــ به نکات به

توجه: در هنگام انجام اين فعاليت، چرخ گوشت را روشن نکني و 
. تا ح امکان از تصوير استفاده کني

     بيش تر بدانيد
امروزه با پيشرفت علم و فّناورى شاه تغييرات و تحوالت فراوانى 
در جهان اطراف خود هستيم. يکى از فّناورى هاى نوين، فّناورى اطالعات 
و ارتباطات است که ما مى توانيم با استفاده از ابزارهاى اطالعاتى و ارتباطى 
همراه،  تلفن  داخلى)،  (شبکه ى  اينترانت  جهانى)  (شبکه ى  اينترنت   : مانن
اقل زمان ممکن به اطالعات  ماهواره، سيستم هاى دورنگار به راحتى در ح
هى کرده و آن  ا کنيم، اطالعات خود را سازمان مورد  نياز خود دسترسى پي

را در اختيار ديگران قرار دهيم.
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دارد  اطالعات  به  دست يابى  در  مهمى  نقش  که  ابزارهايى  از  يکى 
رايانه است. رايانه که حاصل تفکر، خالقيت و فّناورى است، براى حّل 
ن به انجام امور ادارى و  بسيارى از مشکالت انسان، مانن سرعت بخشي
ه است. اين وسيله اکنون به شرکت ها، ادارات و حتى  شخصى ساخته ش
به خانه هاى مردم در سراسر جهان راه يافته و تقريباً همه جا را تسخير کرده 
قبيل  از  کارهايى  انجام  براى  زيادى  برنامه هاى  و  امکانات  داراى  است، 
پل،  پارچه،  ساختمان،  طراحى  ارى،  حساب و  رياضى  ه ى  پيچي عمليات 

. ساخت فيلم هاى کارتونى، انجام آزمايش ها و هزاران کار ديگر مى باش
يکى ديگر از فّناورى هاى نوين، فّناورى نانو (نانوتکنولوژى) است که 
امروزه از آن سخن فراوان به ميان مى آي و در اخبار رسانه ها نيز خبرهاى 
از  استفاده  با   . مى شنوي يا  و  ه  خوان را  فّناورى  اين  پيشرفت هاى  ي  ج
. اين  اين فّناورى، مواد و وسايل با ابعاد بسيار کوچک ساخته مى شون
. اين  سى کاربرد بيش ترى دارن مواد و ابزار در بخش پزشکى، فنى و مهن
 . فّناورى يک فراين تولي مولکولى است و از قانون طبيعت پيروى مى کن
ازه ى مواد دارويى و با استفاده از ابزارهاى بسيار  به عنوان مثال، با تغيير ان
اصلى  محل  به  را  دارو  پزشکان  پزشکى،  استفاده ى  براى  ه  ش تولي  ريز 
. هم چنين از اين فّناورى در ساخت  ن بيمار ارسال مى نماين در داخل ب
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ها، ايجاد  مواد بسيار سبک و محکم براى ساخت ُپل ها، ساختمان ها و س
نيروگاه هاى برق، صنعت خودروسازى و… استفاده مى شود.

گى  زن براى  الزم  مهارت هاى  باي   ۲۱ قرن  شهرون  به عنوان  شما 
گى،  زن لوازم  خري  ثبت نام،  قبيل:  از  کارها  بيش تر  که  جامعه اى  در 
ايى، پوشاک، بليت هواپيما، قطار و اتوبوس، پرداخت بهاى قبض  مواد   غ
آب، برق و… انتقال پول به ديگران را از طريق شبکه هاى ارتباطى رايانه اى 
؛ زيرا در قرن ۲۱ و بع  (اينترنت و اينترانت) انجام مى ده را داشته باشي
ن،  ى باسواد محسوب مى شود که عالوه بر مهارت هاى خوان از آن شهرون
. در  نوشتن و حساب کردن، بتوان از رايانه به نحو مطلوبى استفاده نماي
داراى  که  است  موفق تر  دانش آموزى  و  دانشجو  دور  ان  نه چن ه اى  آين

. مهارت کافى در زمينه ى استفاده از اين ابزار مفي باش

مورد  باي  را  اصولی  چه  فّناورى  محصول  يک  تولي  براى  فّناوران 
؟ توجه قرار دهن

، فّناورى تولي ابزار، روش هاى  هم چنان که در سال هاى اّول و دوم راهنمايى آموختي
گى با استفاده از فکر و خّالقيت انسان است. پس براى  نو و حل مسائل و مشکالت زن
تولي محصوالت فّناورى باي دانش، مهارت و فکر نو داشته باشيم تا بتوانيم مراحل کار 

تولي را با موفقيت طى کنيم.
الف) انتخاب و تغيير مواد: يکى از اصول اساسى در تولي هر محصول فّناورى، 
انتخاب و تغيير مواد است. يک فّناور باي اطالعات کافى درباره ى ويژگى هاى مواد داشته 

. باش تا بتوان از ماّده ى مناسبى براى تولي محصول مورد نظر خود استفاده کن

          بحث گروهي
لباس  داشتن  آتش نشان ها،  جان  حفظ  براى  وسايل  بهترين  از  يکى 
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مقاوم در برابر آتش است؛ چه ويژگى هاى 
ديگرى اين لباس باي داشته باش تا عالوه 
بتوانن  کار  هنگام  به  آن ها  جان  حفظ  بر 

؟ راحت و سريع انجام وظيفه کنن

، به همان شکل قابل استفاده نيستن و به  مواد خامى که در طبيعت وجود دارن
. فّناوران با استفاده از علوم و فنونى که آموخته ان اين مواد را تغيير  تغييراتى نياز دارن

. .به فرآين زير دقت کني مى دهن تا بتوانن محصول مورد نظر خود را تولي نماين

شکل فرآين تولي پارچه از پنبه
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ار گروهي
لى ــ کيف و… را انتخاب کني و مراحل  وسيله اى مانن ميز ــ صن
تولي آن از ماده ى خام (مثال ً چوب) تا طراحى و تولي آن را رسم نموده 
. نتيجه ى کار گروهى را به  هي و درباره ى هر مرحله توضيح مختصرى ب
. با کمک معلم و ساير گروه ها مراحل را اصالح و تکميل  کالس ارائه دهي

. کني

فّناورى  محصوالت  تولي  در  اشتى  به اصول  رعايت  اشتى:  به اصول  ب) 
م رعايت  ايى، پوشاک، دارويى، حمل و نقل و… امرى ضرورى است و ع اعم از غ
يرى براى انسان و محيط زيست به وجود آورد.  آن، ممکن است خسارت هاى جبران ناپ
سالمتى  ۱ــ  است:  الزم  مواد  انتخاب  در  اشتى  به مهم  اصل  دو  رعايت  بنابراين، 

. ازد، ۲ــ به محيط زيست آسيب نرسان انسان را به خطر نين

نيد ر  ف
رنگ هاى  با  مختلف  مواد  از  اسباب بازى ها  تولي  و  ساخت  براى 
متنوع استفاده مى شود. اگر در تهيه ى مواد و تولي آن ها به اصول مختلف 
ي  اشت توجه نشود، چه خطراتى ممکن است کودکان را ته از جمله به

؟ کن

: به مثال زير توجه کني
ن انسان، از موادى استفاده مى شود  براى عکس بردارى از قسمت هاى مختلف ب
ه مانن سرطان  که داراى پرتوهاى خطرناک ان و مى توانن انسان را به بيمارى هاى کشن
. به همين دليل کارکنان بخش عکس بردارى (راديولوژى) باي از لباس هايى  مبتال سازن

. استفاده کنن که آن ها را از خطر پرتوها در هنگام کار حفظ نماي



نيد         بررسي 
نوع  يک  از  استفاده  راهنماى  گروه،  هر 
دارو، يک وسيله ى برقى و… را به کالس بياورد 

. اشتى آن را توضيح ده و نکات ايمنى و به

ارزيابى
محصوالت فّناورى پس از تولي باي از ابعاد مختلف مورد آزمايش و ارزيابى 
ون اين که نمونه ى اوليه ى آن  قرار گيرد. تولي انبوه (فراوان) يک محصول فّناورى ب
، کار خطرناکى است و ممکن است  از جنبه هاى گوناگون مورد آزمايش قرار گرفته باش

ازد. ه را به خطر بين سالمت مصرف کنن

نيد ر  ف
قرار  آزمايش  مورد  ن  ش ساخته  از  پس  مايع  گاز  کپسول هاى  اگر 

ممکن  اتفاقاتى  چه   ، نگيرن
؟ است بيفت
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گان محصوالت فّناورى ضمن دقت در انتخاب مواد و ساخت وسايل،  کنن تولي
باي جزوه، بروشور يا دفترچه هاى راهنمايى را تهيه  کنن و همراه محصول ارائه  دهن 
گان  تا روش هاى صحيح و نکات ايمنى الزم براى استفاده از محصول را به مصرف کنن

. آموزش دهن
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دى مطرح مى شود که  پس از تهيه و تولي يک محصول فّناورى، سؤاالت متع
. ؛ به مثال زير توجه کني ارزيابى به آن ها پاسخ مى ده

پس از ساخت يک اتوى برقى سؤال هاى زير مطرح مى شود:
؟ ه است و درست کار مى کن ۱ــ آيا بخش الکتريکى اتو طبق نقشه تهيه و بسته ش

؟ ۲ــ آيا درجه ى تنظيم گرماى اتو درست کار مى کن
۳ــ آيا اتو به خوبى گرم مى شود؟

۴ــ آيا سيم اتو سالم و مناسب است؟
۵  ــ آيا دسته ى اتو از استحکام کافى برخوردار است؟

         بحث گروهي
ن به  ؟ راه هاى رسي ه يک فّناور موفّق باشي چگونه مى تواني در آين

. ف تان را ارائه کني ه

       بيش تر بدانيد
را  ضوابطى  و  اصول  باي  محصولى  هر  تولي  براى 
 . ارد» مى گوين رعايت کرد. به اين اصول و ضوابط «استان
قرار  ارزيابى  و  آزمايش  مورد   ، تولي از  پس  محصول  هر 

اردها)  مى گيرد تا مشخص شود که مطابق اصول و ضوابط مربوط (استان
ه نقص و ايرادى داشته  ه است يا خير. اگر محصول تولي ش ساخته ش

. ام کن ه باي براى رفع آن اق ، تولي کنن باش
در ايران و ساير کشورهاى جهان، براى ارزيابى محصوالت فّناورى 
ه و… مؤسسه هايى فعاليت  ايى، مواد شوين اعم از ابزار و وسايل، مواد غ
ارد ايران يکى از اين مؤسسات است. در سطح  . مؤسسه ى استان دارن
ارد، محصوالت فّناورى را بررسى  جهانى نيز مؤسسه ى بين المللى استان
مى کن و پس از کسب اطمينان از کيفيت آن ها مطابق ضوابط و قوانين به 

. اين محصوالت گواهينامه و نشان مخصوص مى ده
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         بحث گروهي
داشته  وجود  آزمايشگاه  يک  ى  تولي کارخانه ى  هر  در  باي  چرا 

؟ باش

نکات زيبايى شناختى
زيبايى محصوالت در دو بخش مورد توجه قرار مى گيرد:

گان در طراحى و ساخت محصول، فرهنگ و  ۱ــ ساخت محصول: تولي کنن
گان را درنظر مى گيرن و سعى مى کنن که رنگ، شکل، مواد مورد  سليقه ى مصرف کنن

. مصرف و… براساس نيازهاى آن ها باش
ازه  ان رنگ،  جنس،  نظر  از  محصوالت  ى  بسته بن محصول:  ى  بسته بن ۲ــ 
و… باي به گونه اى باش که عالوه بر حفظ محصول و معرفى آن، موجب جلب توجه و 

افزايش مشترى نيز بشود.
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فعاليت
. مرحله ى  هر گروه يکى از فعاليت هاى زير را انتخاب و انجام دهي

. ى بگيري ارزيابى محصول را ج
۱ــ تکميل يک طرح: مى خواهيم روى يک ساعت معمولى (ديوارى 
و…) دستگاهى نصب کنيم که هنگام اذان صبح افراد ناشنوا را از خواب 
. هنگام ارائه ى طرح به اصول  ه هاى خود را ارائه دهي . طرح ها و اي ار کن بي
. طرح را با جزئيات آن روى کاغ بياوري  اشتى، ايمنى و زيبايى توجه کني به
. بهترين  و پس از تأيي اعضاى گروه خود، آن را به دبير و کالس ارائه کني

. يل شود، برگزيني ه اى را که مى توان به محصول فّناورى تب اي
مختلف  چيزهاى  گروه  هر  ابتکارى:  وسيله ى  يک  ساخت  ۲ــ 
دورريختنى مانن ظرف مايع ظرف شويى، چوب، تکه هاى شيلنگ، قطعه هايى 
از وسايل از کار افتاده و…، مقوا، چسب، سيم و وسايل موردنياز ديگر را 
ه هاى خود را براى ساخت يک وسيله ى  رسه بياورد. اعضاى گروه اي به م
يل شود،  ه را که مى توان به فّناورى تب . هر گروه بهترين اي ابتکارى ارائه دهن
. سپس هر گروه وسيله ى ساخته  انتخاب و محصول موردنظر را تولي کن
. يک گروه  ه ى خود را ارائه کن تا ساخته هاى گروه ها با هم مقايسه شون ش

. ى کني ه را با نظر آن ها درجه بن داور تشکيل دهي و وسايل ساخته ش
۳  ــ ساخت چراغ قوه: با استفاده از يک قطعه سيم، يک 
 . يه (باترى قلمى) چراغ قوه بسازي المپ ۱/۵ ولتى و يک منبع تغ

. براى چراغ خود يک کلي قطع و وصل نيز تهيه و نصب کني
پس از ساخت چراغ قوه براى آن جل زيبايى تهيه کني و روى 
ه يا اعضاى گروه خود و کليه ى  . نام سازن جل آن را تزيين نمايي
چراغ قوه  جل  روى  نيز  را  ه  مصرف کنن فرد  نياز  مورد  اطالعات 
. شما هم چنين مى تواني يک راهنماى استفاده از آن تهيه  بنويسي



سر ديگر نخ ها را به 
جسمى مانن يک گيره 

. گره بزني
نوارچسب

 نخ
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شرکت  براى  نامى   . داري چراغ قوه  تولي  شرکت  يک  کني  فرض   . کني
؛ می تواني حرف اول نام يا نام خانوادگى اعضاى گروه را  خود انتخاب کني
ن  . براى نامي طورى کنار هم بچيني که از آن يک کلمه ى زيبا به دست آي

. شرکت خود از اين نام استفاده کني
ازه ى  ۴ ــ ساخت چتر: يک چتر طراحى نموده و سپس آن را در ان
قرار  استفاده  مورد  بارانى  و  برفى  مواقع  براى  چتر  اين  بسازي  کوچک 
مى گيرد در مرحله ى ارزيابى محصول از نظرات ساير گروه ها نيز استفاده 

: .به نمونه زير توجه کني کني
دايره اى به قطر ۲۰ سانتى متر 

. از ماده دلخواه ببري

قطعات ۳۰ سانتى مترى نخ تهيه کني يک 
سر نخ ها را در فاصله هاى مساوى به دور 

. دايره گره بزني

پرده نازک

گره
بار

نخ

سيستم
با  راهنمايى  دوم  و  اول  سال  در 
تعريف سيستم، برخى سيستم ها و چگونگى 
. هم چنين،  ي فراين کار در آن ها آشنا ش
آن ها  اجزاى  و  ه  پيچي نسبتاً  سيستم هاى 
برخی  با  را  شما  امسال   . شناختي را 

ه و چگونگى ارتباط بين سيستم هاى اصلی و فرعى آشنا مى کنيم. سيستم هاى پيچي
ه معموال ًًً از چن سيستم فرعى تشکيل  ه: سيستم هاى پيچي سيستم هاى پيچي

. ه ان ش

نخ

نوار چسب
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ايجاد  اصلى  سيستم  وظيفه ى  از  بخشى  دادن  انجام  براى  فرعى  سيستم هاى 
، سيستم دوچرخه را  . در اين جا براى اين که شما موضوع را بهتر درک کني مى شون

مورد بررسى قرار مى دهيم.
 اهرم ترمز عقبزين 

ميله عرضى تنه
فرمان 

رکاب
دسته 
محور 

ه طوقه دن
دريچه باد (ولف)

ه کلي انتخاب کنن
 اهرم ترمز جلو

( شب رنگ ايمنى جلو (سفي
بازوى ترمزها مانن دستى قوى، 

. طوقه ى چرخ را مى گيرن

پره ها
دوشاخه جلو  

توپى
الستيک 

طوقه

ه  محافظ دن

ه ها، ه ى دن (اهرم) جابه جا کنن
ه که باعث راحت تر  ادى از چرخ دن با تع
زمين هاى  و  سربااليى ها  در  زدن  رکاب 

صاف مى شود.

شب رنگ ايمنى عقب (قرمز)

ه است: سيستم دوچرخه از پنج سيستم فرعى به شرح زير تشکيل ش
ه است. وقتى  رت: که شامل پنجه رکاب، زنجير و چرخ دن ۱ــ سيستم انتقال ق
، به چرخ عقب نيروى مکانيکى وارد مى کن و درنتيجه، چرخ  دوچرخه سوار رکاب مى زن

. جلو به حرکت درمى آي

زنجير حول چرخ زنجيرها 
مى گردد.

پيچ و مهره
ترمز با 
فشرده 

ن اهرم  ش
به طوقه 
چرخ عمل 

. مى کن

  . دسته ترمز همانن يک اهرم عمل مى کن دور  مقابل،  شکل  در 
ه  رت خط کشي سيستم انتقال ق

ه است. ش
فنر براى تعليق 
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۲ــ سيستم برق رسانى: زمانى که دوچرخه درحال حرکت است، چرخ عقب يا 
جلوى دوچرخه (متناسب با نوع دوچرخه که دينام ممکن است روى چرخ جلو باش يا 
. قسمت متحرک دينام (سردينام) را در داخل آهنربا به  ا مى کن عقب) با دينام تماس پي
يل به انرژى الکتريکى مى شود که از  حرکت درمى آورد. اين حرکت مکانيکى در دينام تب

يل مى شود. طريق سيم به المپ هاى جلو و عقب منتقل و در آن جا به انرژى نورانى تب

نيد ر  ف
، چه  اشته باش ايت و فرمان وجود ن اگر در وسايل نقليه سيستم ه

؟ اتفاقى مى افت

ايت و ترمز: در اين سيستم  ۳ــ سيستم ه
به کمک فرمان مى توان دوچرخه را در مسير دلخواه 
ايت کرد و يا به کمک ترمز، آن  را از حرکت نگه  ه
داشت. دسته ى ترمز روى فرمان قرار دارد و هنگام ترمز 
کردن به کمک سيم ترمز، لقمه ها را به ديواره ى طوقه 

ه و مانع حرکت دوچرخه مى شود. چسباني
دوچرخه:  اسکلت  يا  نه  ب ۴ــ 
و  ارى  نگه وظيفه ى  دوچرخه  اسکلت 
به هم پيوستن قسمت هاى مختلف دوچرخه 
در   شکل  همان طور که  دارد.  ه  برعه را 
لوله ى  دو  افقى،  لوله ى   ، مى بيني مقابل 
اصلى  قسمت هاى  زين،  و  زاويه  تحت 

نه يا اسکلت عالوه بر اين که اجزاى دوچرخه را  . ب نه ى دوچرخه را تشکيل مى دهن ب
) نيز هست. نگه مى دارد، جاى سرنشين (زين) و حمل بار (ترک بن

. در شکل باال ساير اجزاى مربوط به اسکلت را بررسى و فهرست کني
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ه: اين سيستم ممکن است مانن بوق هايى که با باترى  اردهن ۵  ــ سيستم هش
کار مى کنن برقى باشن و يا مانن بوق هاى شيپورى و زنگ هاى معمولى با نيروى دست 

. ا دربياين به ص

نيد ر  ف
باي  را  ايمنى  نکات  چه  دوچرخه سوارى،  هنگام  در 

رعايت کرد؟

         بيش تر بدانيد
ادى  ه است و از تع چرخ خياطى: چرخ خياطى نيز يک سيستم پيچي

ه است. سيستم فرعى به شرح زير تشکيل ش
شکل  به  دستى  چرخ هاى  در  که  رت:  ق انتقال  سيستم  ۱ــ 

مکانيکى فعال مى شود؛ درواقع، 
به  رت  ق دسته،  ن  چرخان با 
مى شود.  منتقل  دوخت  سيستم 
حرکت  به  دوخت  سيستم  آن گاه 
انجام  دوختن  عمل  و  درمى آي 

مى گيرد.
با  برقى،  چرخ هاى  در 
روى  بر  پا  فشار  ن  آم وارد 
ال، نيروى الکتريکى به نيروى  پ
نيروى  مى شود.  يل  تب مکانيکى 

به حرکت  را  دوخت  سيستم  و  مى ياب  انتقال  دوخت  سيستم  به  مکانيکى 
درمى آورد. درنتيجه، عمل دوختن انجام مى شود.
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۲ــ سيستم دوخت: شامل قرقره ى نخ و محل قرار  گرفتن 
جاى  و  ماکو  دوخت،  صفحه ى  سوزن،  نخ،  تنظيم  دستگاه  آن، 

ماکو است.
روکش  يا  پوسته  پايه،  شامل  که  اسکلت:  يا  بدنه  ۳ــ 
رايانه اى  سيستم هاى  به  جديد  خياطى  چرخ هاى  است.  دسته  و 
دکمه دوزى  جاى  گلدوزى،  مانند  دوخت  انواع  براى  ويژه اى 

و… مجهز شده اند.

فعاليت
فردى  يا  گروهى  به طور  و  کنيد  انتخاب  را  يکى  زير  فعاليت هاى  از 

دهيد. انجام 
۱ــ يک خودرو، موتورسيکلت، تراکتور، پنکه، يخچال يا ماشين لباسشويى 
آن را  فرعى  سيستم هاى  و  دهيد  قرار  بررسى  مورد  داريد،  دسترس  در  که  را 

مشخص کنيد. در هنگام بررسى به نکات ايمنى توجه کنيد.

۲ــ سيستم هاى فرعى يک رايانه را مشخص کنيد.
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ن انسان را مورد بررسى قرار دهي و سيستم هاى فرعى آن را  ۳ــ ب
ن ــ مانن قلب ــ کار خود  . اگر يکى از سيستم هاى فرعى ب مشخص کني
ن انسان چه اتفاقى  ه يا کامال ً از کار بيفت براى کل ب را درست انجام ن

؟ مى افت
را  آن  فرعى  سيستم هاى  و  دهي  قرار  بررسى  مورد  را  گياهى  ۴ــ 

. مشخص کني

نيد تحقيق 
ي و نيازهاى  ى که بر اثر فّناورى هاى ج ي در خصوص مشاغل ج
ن به اين مشاغل، فرد  . براى وارد ش ه است تحقيق کني انسان به وجود آم
ام يک  . ک باي چه شرايط جسمى ــ مهارت ها و توانايى هايى را داشته باش
ي براى شما به عنوان يک خانم يا آقا مناسب تر است؟ چرا؟ از مشاغل ج
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خودآزمايى و مرور درس
۱ــ اگر به آن حرف «ل» را اضافه کنيم، يک سيستم طبيعى است.

ه است. ۲ــ اگر به اول چرخه اضافه شود، يک سيستم پيچي
۳ــ جايگاه سرنشين دوچرخه است.

۴ــ سيستم سنجش زمان.
۵ ــ در سيستم برق رسانى دوچرخه، وظيفه ى تولي برق را دارد.

۶ ــ محل قرار گرفتن بار روى دوچرخه.
ه باي از جنبه هاى گوناگون مورد آزمايش قرار  ۷ــ نمونه ى تولي ش

گيرد. اصل………
حل  را  خود  گى  زن مشکالت  و  مسائل  آن  کمک  به  انسان  ۸  ــ 

. مى کن
رت تفکر است. ۹ــ يکى از راه هاى پرورش ق

بسيار  آن،  زيبايى  به  فّناورى  محصوالت  بهتر  فروش  براى  ۱۰ــ 
. اهميت مى دهن

رت در دوچرخه. ۱۱ــ يکى از اجزاى سيستم انتقال ق
۱۲ــ سيستمى که براى انجام دادن بخشى از وظيفه ى سيستم اصلى 

درنظر گرفته مى شود.
. ۱۳ــ مرحله اى که راه هاى پيشنهادى به ذهن انسان مى رس

. ۱۴ــ بوق دوچرخه از نوع سيستم…… مى باش
ام اصول تولي  ۱۵ــ سالمتى انسان و محيط زيست در گرو رعايت ک

محصوالت فّناورى است؟
ه ى مراحل  ام پيامبر در قرآن کريم بيان کنن ۱۶ــ داستان مبارزه ى ك

. حل مشکل مى باش
ارى و به هم پيوستن قسمت هاى مختلف دوچرخه  ۱۷ــ وظيفه ى نگه
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ه دارد. را به عه
ى اطالعات براى حل مسئله انجام  ۱۸ــ پس از گردآورى و دسته بن

. مى دهي
. ۱۹ــ قبل از تجربه و آزمايش فرضيه ها باي گردآورى شون

فرضيه ها  مناسب ترين  و  بهترين  انتخاب  براى  که  مرحله اى  ۲۰ــ 
. انتخاب مى شون

ه و زنجير از اجزاى اين سيستم است. ۲۱ــ چرخ دن
۲۲ــ از اصول اوليه ى تولي محصوالت فّناورى.



٢٥

ا  ول را پي ه را کنار هم قرار داده و رمز ج ارى ش حروف خانه هاى شماره گ
. کني

کلي پيشرفت و ترّقى انسان ۳ کلمه است.
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 واحد ۲ 

 

ار
  با
برق

دانش آموزان عزيز، همان طور که مى داني درس حرفه و فن 
براى انجام کارهاى عملى به ابزار و کارگاه نياز دارد. به نظر شما 
درس  اين  براى  مجهزى  و  مناسب  کارگاه هاى  مى توان  چگونه 
ر و مادر و دبيران خود مشورت  تهيه کرد. با دوستان، آشنايان، پ

. اري ا کرده و به اجرا بگ کني و بهترين راه حل را پي
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: به تصاوير نگاه کني

۱ــ چه تفاوت هايى ميان پنکه و اتوى برقى وجود دارد؟
۲ــ چه عاملى باعث به حرکت درآوردن پروانه ى پنکه مى شود؟

ارها و حفاظت و  در سال اول و دوم با ويژگى هاى برخى وسايل الکتريکى، م
. ي ايمنى در برق آشنا ش

يل  هاى تب ، مطالبى در خصوص مورد استفاده و نحوه ى کار کلي در اين واح
و موتورهاى الکتريکى خواهي آموخت.

چگونه مى توان يک المپ را از دو نقطه خاموش و روشن کرد؟
ا و انتهاى راهرو، راه پله و…  هرگاه بخواهيم يک المپ را از دو نقطه مثال ً ابت
پيچ  يک  داراى  يل  تب کلي  مى کنيم.  استفاده  يل  تب کلي  از  کنيم،  خاموش  يا  روشن 

اتصال مشترک و دو پيچ غيرمشترک است.

اتو

المپ کم مصرفپنکه
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فعاليت
يل وسايل موردنياز: ار کلي تب ۱ــ م

۱ــ جعبه ى تقسيم
يل د کلي تب ۲ــ دو ع

۳ــ سرپيچ المپ و المپ
۴ــ سيم

جهت  فيوز،  از  استفاده  الکتريکى  ارهاى  م همه ى  در  توجه: 
ار به  رسه، نحوه ى بستن فيوز در م ايمنى ضرورى است. در کارگاه م

دانش آموزان آموزش داده شود.

اتصال به زمين
فاز 

شمای فنی

شمای حقيقی

نول
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يل ار الکتريکى کلي تب مراحل بستن م
۱ــ سيم فاز را بع از عبور دادن از فيوز 
يل  و جعبه تقسيم به اتصال يا پيچ مشترک کلي تب

. اول متصل کني

کلي  غيرمشترک  پيچ  دو  از  هريک  از  ۲ــ 
اتصال  يا  پيچ  دو  به  برگشت  سيم  دو  اول،  يل  تب

. يل دوم وصل کني غيرمشترک کلي تب

 
يل  تب کلي  مشترک  پيچ  يا  اتصال  از  ۳ــ 
سرپيچ  پيچ هاى  از  يکى  به  را  برگشت  سيم  دوم، 

. المپ متصل کني

۴ــ سيم نول را مستقيماً از جعبه ى تقسيم به 
. پيچ ديگر سرپيچ المپ متصل کني
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ار را آزمايش و    ۵ ــ با نظارت دبير خود م
. يل را بررسى کني کار کلي تب

نيد آزمايش 
يل، جاى سيم مشترک با يکى از  اگر در موقع بستن يک کلي تب

ار چگونه عمل خواه کرد؟ سيم هاى غيرمشترک عوض شود، م
ار را بررسى کني و نتيجه  ار الکتريکى، عملکرد م با رسم نقشه ى م

. را به صورت گزارش به کالس ارائه دهي

       بحث گروهي

؟ ، چه کارى انجام مى دهن ۱ــ وسايلى که در تصوير باال مى بيني
بيان  برقى  وسايل  اين  از  يک  هر  در  را  الکتريکى  موتور  نقش  ۲ــ 

. کني
ازه هاى کوچک  ۳ــ چن نمونه از کاربرد موتورهاى الکتريکى در ان

. و بزرگ را نام ببري
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ى تري موتورهاى ال
ى  تري ه انرژى ال ى ماشينى است  تري موتور ال
وسايل  در  امروزه  ند،  مى  تبديل  ى  اني م انرژى  به  را 
اربرد را دارد. اين گونه موتورها به  ى بيش ترين  تري ال
وچ براى  اربرد در ابعاد مختلف، از بسيار  تناسب 
ارهاى بسيار حساس و دقيق تا ابعاد بسيار بزرگ در 

ارخانه هاى صنعتى مورد استفاده قرار مى گيرند.

         بيش تر بدانيد
ى تحول عظيمى  اني ارهاى م ى در انجام  اختراع موتورهاى الكتري
ى  تري ه امروزه بيش تر وسايل ال نيم، مى بينيم  ر  مى ف رد. اگر  ايجاد 
ى دارند. اين مسئله نشان دهنده ى  تري نيم، موتور ال ه از آن ها استفاده مى 

ى در زندگى بشر است. تري اهميت نقش موتورهاى ال
ميشل  توسط  ميالدى   ١٨٣١ سال  در  ترومغناطيس  ال شف  از  پس 
ه  ماشين  اين  شد.  ساخته  او  دست  به  ى  تري ال ماشين  ساده ترين  فارادى، 

ى نام گرفت، به موتور فارادى مشهور است. تري موتور ال

ى تري ساختمان موتورهاى ال
يل مى شوند: ى عمدتًا از دو قسمت اصلى تش تري موتورهاى ال

١ــ قسمت گردان (رتور)
ن شامل قطب ها و بدنه (استاتور) ٢ــ قسمت سا

موتورهاى  در  هم  ديگرى  قسمت هاى  شده،  ياد  عمده ى  قسمت هاى  بر  عالوه 
ه به نام جاروب و جارونگهدار معرفى مى شوند،  ى وجود دارد. اين مجموعه  تري ال

جريان برق را به آرميچر مى رسانند.
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ى را  تري در تصاوير زير، اجزاى ي موتور ال
. ني ه مى  مشاه

١ــ رتور: رتور به قسمتى از موتور گفته مى شود 
. ورقه هاى آهنى رتور  ن ه در درون موتور دوران مى 

. ه ان بر روى ميله اى از فوالد سخت سوار ش
يل  ٢ــ استاتور: از ورقه هاى آهنى شياردار تش
ى) با  ه است. درون اين شيارها حلقه هاى سيم (ال ش
ردن برق،  . با وصل  آرايش مخصوص قرار مى گيرن
ان مغناطيسى الزم براى گردش  در حلقه هاى سيم مي

رتور ايجاد مى شود.
ه هوا  ه است  يل ش ٣ــ بادبزن: از پره هايى تش
. ن ش و موتور را خن مى  را به داخل موتور مى 

نه و محفظه ى موتور: براى نگه داشتن  ٤ــ ب
ار مى رود. هم چنين اجزاى متحر  قطعات موتور به 
موتور را در مقابل عوامل خارجى مانن گرد و خا و 

. ن آب محافظت مى 

رتور

استاتور

 بادبزن

نه   ب

درپوش 
بادبزن  

درپوش   بادبزن 
نه  درپوشرتور   استاتور و ب

امل ي موتور قطعات 



٣٣

  بيش تر بدانيد
ى انواع مختلف دارن برخى از آن ها مانن موتور  تري موتورهاى ال
. برخى ديگر مانن  نن ار مى  ه و … با جريان متناوب  ولر، يخچال، پن
با  و …  اتومبيل  شيشه ى  ن  پا  برف  اسباب بازى،  ضبط صوت،  موتور 

. نن ار مى  جريان مستقيم مثل باترى 

  فعاليت
ى  تري ى: ي موتور ال تري ٢ــ بررسى ساختمان ي موتور ال
 . ني اسباب بازى يا ضبط صوت سالم را از تعميرگاه هاى لوازم صوتى تهيه 
. با توجه به توضيحات و  ني ا  قسمت هاى مختلف آن را با دقت از هم ج

. تصاوير صفحه ى قبل گزارشى بنويسي
ى  تري ه: با استفاده از ي پروانه و ي موتور ال ٣ــ ساخت پن

. ه ى روميزى بسازي ، پن وچ
ه، مى توان  ى به وسيله ى تسمه ياچرخ دن تري با انتقال نيروى موتور ال

ت درآورد. وسايل مختلف ديگرى را به حر
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تروني ال

تروني بسيار توسعه يافته است. امروزه فّناورى ال
. گسترش اطالعات ثمره ى  ه ان م را قرن اطالعات و ارتباطات نامي قرن بيست و ي

تروني چون رايانه ها، ماهواره هاى مخابراتى و … است. پيشرفت صنايع ال
و  ديود  و  خازن  مقاومت،  مانن  ى  تروني ال قطعات  بعضى  با  شته  گ سال  در 
شته آزمايش هاى  ، ضمن آشنايى بيش تر با مطالب گ . در اين واح ي ترانزيستور آشنا ش
. در عين حال،  ى را انجام خواهي داد و با عالئم اختصارى آن ها آشنا خواهي ش ي ج
ارهاى عملى و آزمايش هايى را نيز انجام خواهي  ار اين قطعات،  براى آشنايى با روش 

داد.

         بحث گروهي
ميت …… است. ازه گيرى  متر واح ان
ميت …… است. ازه گيرى  ليتر واح ان
ميت …… است. ازه گيرى  گرم واح ان
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مقاومت  جريان،  (ولتاژ،  نيز  ى  تري ال ميت  هر  اندازه گيرى  براى 
انجمن  را  واحدها  اين  است.  نياز  مورد  اندازه گيرى  واحد  ي   (… و 
نند. در اين جا با نام، واحد  مهندسان در سطح ملى يا بين المللى تعيين مى 

ى آشنا مى شويد. تري ميت هاى ال و دستگاه اندازه گيرى برخى از 

      بيش تر بدانيد
تريسيته واحد اختالف پتانسيل ولت، جريان آمپر و مقاومت اهم  در ال

مى باشد.
ىميت تري ميت هاى ال واح 

ازه گيرى دستگاه ان
عالمتنامعالمتنام
ولتاژ

ولت سنجVولتU(اختالف پتانسيل)

ى تري آمپرسنجAآمپرIجريان ال
ى تري اهم سنجΩ٭اهمRمقاومت ال

٭ عالمت Ω ُامگا خوانده مى شود.
ى تري مقاومت ال

ى را آسان تر  تري ه جريان ال . جسمى  ى دارن تري همه ى اجسام مقاومت ال
واحد  است.  م ترى  ى  تري ال مقاومت  داراى  مى دهد،  عبور 
با  ه  مى گويند،  ُاهم  را  ى  تري ال مقاومت  مقدار  اندازه گيرى 
ى را در مدارها به  تري عالمت Ω نشان مى دهند. مقاومت ال
ل  نشان مى دهند. مقدار مقاومت را  صورت ش

نند. با دستگاه ُاهم سنج اندازه گيرى مى 
مقدار  ه  اندازه گيرى  دستگاه  ي  روبه رو  ل  ش در 
ند،  مى  اندازه گيرى  را  ى  تري ال مقاومت  و  جريان  ــ  ولتاژ 

R

مالتى متر عقربه اى
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ه است. به اين دستگاه آوومتر يا مالتى متر عقربه اى  نشان داده ش
. (آنالوگ) مى گوين

ه  ل روبه رو ي نوع مالتى متر ديجيتالى نشان داده ش در ش
. د نشان مى ده ى را به صورت ع تري ميت هاى ال ار  ه مق است 

ار آن ها ى و نحوه ى  تروني آشنايى با قطعات ال
صورت  به  را  مسى  روپوش دار  سيم  ارى  مق اگر  سلف: 
. سلف،  ل روبه رو بپيچيم، سلف به وجود مى آي حلقه هايى مطابق ش

ن و در مواقع موردنياز، آن  ى را در خود ذخيره مى  تري انرژى ال
اربردهاى زيادى  تروني  . سلف در ال ار تحويل مى ده را به م
ار هماهنگى (آنتن) در  ان مغناطيسى آهنربا، م دارد و براى تولي مي

انس از آن استفاده مى شود. راديو و تولي فر
هسته  مغناطيسى حلقه هاى سيم را روى  ان  براى تقويت مي

. آهنى مى پيچن
ه ساخت آن تحول  ى است  تروني ترانزيستور: قطعه اى ال

رده است. قبل از اختراع ترانزيستور، از  ى ايجاد  تروني عظيمى در فرآورده هاى ال
. المپ هاى بزرگ و گران قيمت و پرمصرف استفاده مى ش

ه نمونه هايى از آن ها را  امروزه انواع گوناگونى از ترانزيستورها ساخته مى شون 
. ترانزيستور داراى سه پايه است. ل هاى زير مى بيني در ش

سيم پيچى

C

E
B

B C EBC E

BCE
B CE

B
C

E

B C

E
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ار ترانزيستور آزمايش 
وسايل الزم:

د ١ ع  BC107 ١ــ ترانزيستور
د ١ ع  (LED) ٢ــ ديود نورانى
د ١ ع يلو اهمى  ٣ــ مقاومت متغير ١٠ 

د ٢ ع ٤ــ باترى قلمى ١/٥ ولتى با جاى مخصوص 
؟ نتيجه را  ، چه اتفاقى مى افت ار مقاومت را تغيير دهي لي مق پس از وصل 

. ني گزارش 
تور  ل ار جريان عبورى از اميتر (E) به  ه مق نتيجه: ترانزيستور قطعه اى است 

. ن نترل   (B) را مى توان توسط جريان بيس (C)
ار) است. نترل (خود لي ي طرفه ى قابل      عمل ترانزيستور شبيه ي 

 فعاليت
. ني و انجام دهي ى را انتخاب        از دو فعاليت زير ي

B

      

ديود نورى
مقاومت متغير 

ترانزيستور 

 LED ار چشم زن با المپ ديودى ١ــ ساخت م
قطعات مورد نياز:

يلواهم) ١ــ مقاومت ١٠KΩ=R٢=R١ (ده 

C

E
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روفاراد) تروليتى ٤٧μf=C٢=C١  ( ٤٧ مي ٢ــ خازن ال
٣ــ ترانزيستور ٢SC٩٤٥=T٢=T١ (يا هر ترانزيستور مشابه ديگر)

يه ٣ تا ٦ ولت (٢ تا ٤ باترى ١/٥ ولتى) ٤ــ منبع تغ
د ٢ ع ـ ديود نورانى LED يا المپ ٣ ولتى با سرپيچ   ٥  ـ 

وچ لي قطع و وصل  ٦ ــ 

شماى فنى  

 شماى حقيقى

 باترى

لي  

ترانزيستورها شروع  ى از  ، ي ني لي را وصل  ار: وقتى  طرز 
ه خازن شارژ  تى  ن و ديود نورانى روشن مى شود. پس از م ار مى  به 
 . ن ار مى  ، ترانزيستور اولى قطع مى شود و ترانزيستور دوم شروع به  ش

. لي وصل است، ادامه مى ياب ه  اين عمل تا زمانى 
ن المپ ها) را  زمان قطع و وصل ترانزيستورها (روشن و خاموش ش
ار خازن، تغيير دهي (اين را مى تواني آزمايش  مى تواني با تغيير دادن مق

.( ني
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گو (٨ اهم)  بلن
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ه ى صوتى نن ار خبر       ٢ــ ساخت م
ه  ى طراحى ش تروني ه ى صوتى ال ار ي خبر دهن ل زير م در ش

است.
تجارى،  ونى،  مس هاى  واح حفاظت  و  نترل  براى  ار  م اين  از 

اتومبيل و … استفاده مى شود.

ه ى صوتى نن ار خبر وسايل مورد نياز براى ساخت م
قطعات مورد نياز:

١ــ مقاومت ها
د) يلواهم (١ ع  ١٠٠ = R١
د) يلواهم (١ ع  ١/٨ = R٢
د) يلواهم (١ ع  ٤٧ = R٣

سى ٢ــ خازن ع
د) روفاراد (١ ع C = ٠/٤ مي

R2

R1

R3

403Z

 باترى
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٣ــ ترانزيستورها
د) Tr١=٣٠٨ BC و يا مشابه آن (١ ع

د) Tr٢=٥٤٧ BC و يا مشابه آن (١ ع

گو ٤ــ بلن
SP = ٨ اهمى ٠/٥ وات

د) لي k (١ ع ـ  ٥ ـ 

روش ساخت
براى  مشب  صفحه ى  (ي  بِردُبرد  روى  نياز  مورد  قطعات  ١ــ 
را  ار  م و  ني  مونتاژ  ار  م ل  ش طبق  ى)  تروني ال ارهاى  م آزمايش 
يه ٦  ار آن را به منبع تغ نترل نمايي پس از اطمينان از صحت م دًا  مج

. ني د باترى قلمى) متصل  ولتى (٤ ع
ه مى شود. گو شني ا از بلن ني ص لي k را وصل 

اى آژير نقطه هاى a و b را به وسيله ى ي سيم اتصال  براى قطع ص
. ني وتاه 

ه  اى خبردهن ه از نقاط a و b خارج مى شود مى توان ص سيم هايى 
. را قطع و وصل نماي

صوتى  ه ى  نن خبر ار  م ساخت  براى  ٢ــ 
ه مى خواهي از آن براى  به جاى بِردُبرد در مواقعى 
ار  ار را روى ي فيبر م ني باي م هميشه استفاده 

. ني چاپى رسم و قطعات را روى آن نصب 
محل  در  را   R٣ و   R٢ و   R١ مقاومت هاى  ــ 

. ني محل نصب قطعات (روى صفحه)سوراخ هاى صفحه نصب و لحيم مى 
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و  نصب  محل  در  را   C خازن  ــ 
. ني لحيم 

 Tr٢ و   Tr١ ترانزيستورهاى  ــ 
محل  در  ه  ش داده  ل  ش به  توجه  با  را 

. ني مخصوص نصب و لحيم مى 
گوى ٨ اهمى را در محل قرار  ــ بلن

. ني داده و لحيم مى 
. ــ دو سيم ناز را از محل هاى A و B لحيم نمايي

وچ به محل هاى + و  لي ي پل  يه را همراه  ــ سيم هاى جا باترى يا منبع تغ
.( ني - وصل نمايي (به عالمت + و - توجه 

ه  گو شني ا از بلن ه باش ص ار صحيح وصل ش لي K اگر م ردن  با  وصل 
ا قطع مى شود. ه از نقاط A و B ص مى شود. با اتصال دو سر سيم هاى خارج ش

       بحث گروهي
دانش آموزان عزيز!

رد؟ ار در چه مواردى مى توان استفاده  از اين م

ارى و اتصاالت (پشت صفحه)  محل لحيم 
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واحد ۳

بهداشت
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پيشگيرى از بيمارى ها

: ني به تصوير باال نگاه 
. ني به نظر شما موضوع موردنظر تصوير چيست؟ آن را تفسير 

. هم چنين در  تاب هاى سال اول و دوم در مورد سالمت و بيمارى مطالبى آموختي در 
 . ردي سب  زمينه ى داشتن رفتارهاى سالم و دورى از رفتارهاى ناسالم، توانايى هايى 
گى سالم باي در حفظ و بهبود سالمت خود و ديگران  ه براى داشتن زن نون مى داني  ا

نيم. وشيم و از بروز بيمارى ها پيش گيرى  ب
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ات  ى از روش هاى مهم پيش گيرى از بيمارى ها و ن در اين واح درسى با ي
. ساده و الزم براى مراقبت از افراد خانواده در سالمت و بيمارى آشنا مى شوي

، موجودات ريزى  ، عامل بسيارى از بيمارى هاى خطرنا ه مى داني همان گونه 
انسان  ن  ب وارد  مختلف  راه هاى  از  رب ها  مي  . مى گوين رب  مي آن ها  به  ه  هستن 
منتقل  سالم  افراد  به  بيمار  افراد  ن  ب از  رب  مي گاه   . نن مى  بيمار  را  او  و  مى شون 

. . به اين گونه بيمارى ها «واگير» مى گوين ن اد زيادى را بيمار مى  مى شود و تع
ن اما  رب ها مقاومت مى  ه در مقابل مي ن انسان داراى سيستم دفاعى است  ب
 . نن رده و او را بيمار مى  رب ها بر انسان غلبه  افى نيست و مي ن  گاهى دفاع طبيعى ب
گى ــ ضعيف است. درنتيجه،  ان ــ به خصوص در سال اول زن ود ن  نيروى دفاعى ب
. اد زيادى از آن ها شون بيمارى هاى واگير مى توانن موجب معلوليت و حتى مرگ تع

آيا مي دانيد!
ان  ود بهترين راه پيش گيرى از بسيارى از بيمارى هاى واگير در 

چيست؟

ه وقتى انسان به بيمارى هايى مانن سرخ  ان از سال ها پيش دريافتن  دانشمن
، ديگر تا آخر عمر به اين بيمارى ها  يا آبله مبتال مى شود، چنان چه از مرگ نجات ياب
رد تا با استفاده از  م  ان  دچار نمى شود. تحقيق و بررسى در اين زمينه به دانشمن

. نن شف  سن را  ى، وا پيشرفت هاى علم پزش
رب  ه ى مي ه يا سّم ضعيف ش شته ش ه يا  ه ى ضعيف ش رب زن سن مي وا
. در اثر  نن ن انسان وارد مى  ه طبق برنامه ى خاصى از راه هاى مختلف به ب است 
ه  ، انسان بيمار نمى شود بل سيناسيون» مى گوين ه به آن «ايمن سازى» يا «وا اين عمل 
رب تقويت مى گردد. به اين ترتيب، حتى در صورت  ن او عليه آن مي نيروى دفاعى ب
يا  و  نمى شود  دچار  بيمارى  به  يا  شخص  و  ن  مى  مقاومت  ن  ب قوى،  رب  مي ورود 

ى خواه بود. ون عوارض بع درصورت ابتال معموًال بيمارى خفيف و ب
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سيناسيون  وا

خصوص  به  بيمارى ها،  بسيارى  از  پيش گيرى  راه  مؤثرترين  سيناسيون  وا
سيناسيون  وا اثر  در  بيمارى ها  از  ادى  تع است.  ى  ود دوران  واگير  بيمارى هاى 
؛ مثل بيمارى آبله و بسيارى ديگر از بيمارى ها در حال  ه ان همگانى در جهان نابود ش
، هر ساله، موجب  ؛ مثل بيمارى فلج اطفال. بعضى از بيمارى هاى خطرنا نابودى ان
ان موّفق به تهيه ى  ، اما متأسفانه هنوز دانشمن مرگ بسيارى از مردم جهان مى شون
ى است. اين بيمارى  ه بيمارى واگير بسيار خطرنا ز»  ، مثل: «اي ه ان سن آن ها نش وا
پيش گيرى  قابل  سادگى  به  اشت  به رعايت  با  اما  دارد.  قطعى  درمان  نه  سن و  وا نه 
اشت فردى  ات به سيناسيون، رفتارهاى سالم و رعايت ن است. بنابراين عالوه بر وا

و عمومى براى پيش گيرى از بيمارى ها الزم است.

         بحث گروهي
؟ آيا مى داني چگونه باي در مقابل  ز چه مى داني در مورد بيمارى اي

؟ ني اين گونه بيمارى ها از خودتان مراقبت 

       بيش تر بدانيد
رب ها  ه عامل آن ها مي بيمارى هاى واگير، گروهى از بيمارى ها مى باشن 
رم ها هستن و از راه هاى مختلف از مخزن و منبع آلودگى (انسان، حيوان،  و 

. نن ه و او را بيمار مى  ن انسان سالم ش ، آب، گياه) وارد ب خا
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وتاهى بع از  ت  در بعضى از بيمارى هاى واگير، عالئم و نشانه ها م
، اما در گروهى ديگر از بيمارى ها  ن ن ظاهر مى ش ورود عامل بيمارى زا در ب
ز  ؛ مثل بيمارى اي ش ن بيمارى طول مى  ار ش از چن روز تا چن سال آش
ار  ن تا آش ه از زمان ورود عامل بيمارى زا به ب (بيمارى نقص ايمنى انسانى) 
ت، فرد آلوده در  . در اين م ش ن بيمارى بين ٦ ماه تا ١٠ سال طول مى  ش
، اما حامل بيمارى است و مى توان از  ن ظاهر سالم است و مى توان فعاليت 

. ن ن خود بيمارى را به ديگران منتقل  راه خون و مايعات ب
ات  رفتارهاى پرخطر مثل بى بن و بارى و اعتياد و بى توجهى به ن

اشتى موجب انتقال بيمارى مى شود. به

         بحث گروهي
سيناسيون از چه سّنى شروع مى شود و  شور ما برنامه ى وا ١ــ در 

سن هايى است؟ شامل چه وا
سن هايى؟ ؟ چه وا سن احتياج داري ٢ــ آيا شما هنوز هم به وا

ن  سيناسيون مى توان به راحتى از مبتال ش ه با وا ان  ود هفت بيمارى مهم 
زاز،  ديفترى،  ب،  هپاتيت   ، سرخ سل،  از:  عبارت ان  رد؛  پيش گيرى  آن ها  به 
سيناسيون  اد ديگرى از بيمارى ها نيز تا ح زيادى با وا سياه سرفه و فلج اطفال. تع
ن است به آن  ه هم مم سينه ش ود وا ه  ؛ مثل بيمارى اوريون  قابل پيش گيرى ان

م تر است. مبتال شود اما بيمارى خفيف تر و عوارض آن 
دوران  واگير  بيمارى هاى  به  زياد  احتمال  به  است،  ه  نش سينه  وا ه  ى  ود
ن است به عوارض خطرنا  ، مم ى مبتال مى شود و حتى اگر از مرگ نجات ياب ود
گى  نابينايى، ناشنوايى و عقب مان تى،  ام هاى حر : فلج ان بيمارى دچار گردد؛ مانن
ود براى ابتال  ن،  ن قواى دفاعى ب رى. گاهى نيز به علت ضعيف ش جسمى و ف

به ساير بيمارى ها آماده مى شود.
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       بيش تر بدانيد
در  و  رد  پيش گيرى  آن ها  از  مى توان  سن  وا با  ه  بيمارى  هفت 

، عبارت ان از: شور، قرار دارن ان  ود برنامه ى ايمن سازى همگانى 
ن  ب وارد  تنفس  راه  از  اغلب  بيمارى  رب  مي سل:  بيمارى  ١ــ 
ن  ش خارج  و  طوالنى  سرفه هاى  شامل:  بيمارى  عالئم  مى شود.  انسان 
خون از دهان همراه سرفه، تب، عرق شبانه، ضعف و الغرى است. اين 

بيمارى گاه موجب مرگ مى شود.
ن مى شود.  رب اين بيمارى از راه تنفس وارد ب : مي ٢ــ سرخ
ظهور  و  درد  گلو  سرفه،  بينى،  آب ريزش  تب،  شامل:  سرخ  عالئم 
ى است و  دانه هاى سرخ رنگ روى پوست است. سرخ بيمارى خطرنا

گاهى موجب مرگ نيز مى شود.
ن مى شود و  رب اين بيمارى از راه تنفس وارد ب ٣ــ ديفترى: مي

ن و گاهى موجب خفگى و مرگ مى شود. در گلو و بينى رش مى 
ن مى شود.  رب اين بيمارى از راه تنفس وارد ب ٤ــ سياه سرفه: مي
 . ن بود مى  ه چهره ى بيمار را سياه و  ي است  عالمت بيمارى سرفه هاى ش
، استفراغ نيز ايجاد مى شود. اين بيمارى نيز  ي گاهى در اثر سرفه هاى ش

ود شود. مى توان موجب مرگ 
ن و از راه  گى مى  رب اين بيمارى در خا زن زاز: مي ـ  ٥ ـ 
اشتى مى توان  ان هاى غيربه ن مى شود. زايمان در م زخم و خراش وارد ب
زاز، سفت  موجب بروز اين بيمارى در مادر و نوزاد شود. عالمت بيمارى 
مختل  تنفس  و  خوردن  ا  غ آن  نتيجه ى  در  ه  است  ن  ب عضالت  ن  ش

ه است. شن مى شود. اين بيمارى بسيار 
ن مى شود  رب اين بيمارى از راه دهان وارد ب ـ فلج اطفال: مي ٦ ـ 
ن و باعث  ن ــ به خصوص عضالت پا ــ حمله مى  و به ماهيچه هاى ب
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ه است. شن فلجى پا مى شود. فلج اطفال گاهى نيز 
رب آن  ه مي ه ا است  شن ـ هپاتيت ب: بيمار خطرنا و  ٧ ـ 
فوع، آب دهان و … وجود  ن بيماران مثل ادرار، م در خون و ساير مايعات ب
ن فرد مبتال مخف بمان  ت ها در ب ن است م رب اين بيمار مم دارد. مي
اما در صورت تماس مستقيم با او يا وسايل آلوده  او به ديگران منتقل شود. 
. اين  نن گاه مادران مبتال، اين بيمار را به جنين يا نوزاد خود منتقل م 
انپزش آلوده نيز منتقل  ، وسايل جراح و دن بيمار از راه تيغ سلمان
م شود. عالئم بيمار هپاتيت ب شامل تهوع، استفراغ، درد در قسمت 

ن و چشم هاست.  ن پوست ب م و زرد ش راست و باال ش

شور اشت  ان با توجه به شرايط به ود سيناسيون همگان  برنامه  وا

سنسن نوع وا
و تول ب. ث. ژ + فلج اطفال + هپاتيت بب

سه گانه + فلج اطفال + هپاتيت ب٢ ماهگ

سه گانه + فلج اطفال٤  ماهگ

سه گانه + فلج اطفال + هپاتيت ب٦ ماهگ

١٢MMR ماهگ

سه گانه + فلج اطفال١٨ ماهگ

سه گانه + فلج اطفال + ٦MMRــ٤ سالگ
سن بيمار سل است. ١ــ ب. ث.ژ ــ وا

زاز و سياه سرفه است.  ، سن سه بيمار ديفتر ٢ــ سه گانه ــ وا
، سرخجه و اريون است. سن سه بيمار سرخ ٣ــ MMR  ــ وا

سن دوگانه  سن سه گانه، هر ده سال ي بار وا ٤ــ پس از آخرين نوبت وا
زاز) بايست تزريق شود. ويژه  بزرگساالن (ديفتر و 
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 فعاليت
ه  ني  : از بزرگ ترهاى خانواده و فاميل سؤال  ني ١ــ بررسى 
سن نبود، چه اتفاقى هايى مى افتاد؟ از پاسخ هاى  ه وا يم  در زمان هاى ق

. ني آنان، گزارشى تهيه 
ي  سيناسيون: به طور گروهى براى نوزاد ج ارت وا ٢ــ تهيه ى 
ني (مثل نمونه ى زير).  سيناسيون تهيه  ارت وا خانواده، فاميل يا همسايه ي 

. يه دهي ارت را به خانواده ى نوزاد ه ني و  سن ها را تعيين  تاريخ وا

ت مبار نام: حوريه                         تول
٨٦/٨/٨ : تاريخ تول

ه زده مى شود،  سنى  هر وا
. عالمت بزني

سن هاى  وارم در روزهاى اول تول وا امي
رده  فلج اطفال + ب.ث.ژ+ هپاتيت ب را دريافت 

. باش

✓

سن هاى سه گانه + فلج اطفال +  ٨٦/١٠/٨ وا
هپاتيت ب

با  ه  بيمارى هايى  مورد  در  ارگروهى):  ) نقاب  با  نمايش  ٣ــ 
به طور  را  آن  و  بنويسي  نمايش نامه اى   ، هستن پيش گيرى  قابل  سن  وا
منتظر  ه  رب هايى  مي مورد  در  نمايش  مثل:   . ني اجرا  نقاب  با  گروهى 
رب ها مختلف با عالئم و  ه ا ن يا نمايش معرف مي سينه نش ان وا ود
نن و راه مبارزه با آن ها. نقاب ها را م تواني از  ه ايجاد م  عوارض 



٥٠

ش رو صورت بازيگران قرار دهي (مثل  ني و با  اغ يا مقوا تهيه 
نمونه ها زير).

رب سرخ با دانه ها قرمز نقاب مي

. ن بود رنگ است و سرفه م  ه  رب سياه سرفه  نقاب مي

ه الغر و زردرنگ است. رب هپاتيت ب  نقاب مي
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مثل  ناسالم  رفتارها  از  پيش گير  برا  آيا  مقاله:  تهيه   ٤ــ 
 … و  محيط زيست  ردن  آلوده  دارو،  از  نابجا  استفاده   ن،  شي سيگار
و  ني  تهيه  مقاله ا  گروه  به طور  مورد  اين  در  دارد؟  وجود  سن  وا

. پيشنهادها خود را در آن ارائه دهي

گى مراقبت هاى دوران مختلف زن

         بحث گروهي
امل چيست؟ معناى رش و ت

ى خود را داشته  ود فش هاى دوران  شاي شما هنوز نمونه هايى از لباس ها يا 
؟ . آيا مى تواني آن ها را بپوشي باشي
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. چه  ني ى تان را با وسايل امسال خود مقايسه  ود فش ها و لباس هاى دوران 
؟ اين تغييرات نشانه هايى از رش شماست. ني ه مى  تغييراتى را مشاه

ن به طور طبيعى است. ازه ى اعضاى مختلف ب ن ان رش به معناى بزرگ ش
نتان  رده است و دستگاه هاى مختلف ب از زمان تول تا به حال، مغز شما رش 
ى  ود ه در دوران نوزادى و  ارهايى را مى تواني انجام دهي  نون  . ا ه ان امل تر ش

ن. ردن و درس خوان ن، صحبت  ؛ مثل: نشستن، راه رفتن، دوي نمى توانستي
امل  گى و به دست آوردن مهارت هاى مختلف را ت توانايى يادگيرى در طول زن

. مى گوين
ود از دوره ى جنينى شروع مى شود و به دو عامل وراثت و  امل  رش و ت
اد و خصوصياتى را با خود  ود در هنگام تول استع گى وابسته است.  محيط زن
ادها، رش  وفايى استع ادش به ارث برده است اما ش ر، مادر و اج ه از پ همراه دارد 
گى اش نيز بستگى دارد بنابراين مراقبت باي  انات محيط زن و سالمت او به شرايط و ام

. از دوران قبل از ازدواج شروع شود و تا دوران جنينى و بع از تول ادامه ياب
ان مبتال به بيمارى هاى  ود مراقبت هاى قبل از ازدواج: براى جلوگيرى از تول 
. در  نن ارثى، زوج ها قبل از ازدواج باي به پزش متخصص مراجعه و با او مشورت 

ضمن الزم است از ازدواج هاى فاميلى پرهيز شود.
اى باردارى تحت نظر  مراقبت هاى دوران باردارى: زنان باردار باي از ابت
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اشت  يه، سالمت و به اشتى درمانى قرار گيرن و وضع تغ ز به پزش متخصص يا مرا
نترل شود. ساير افراد خانواده نيز باي به اين گونه افراد توجه خاصى  و استراحت آن ها 

. داشته باشن و در خانواده براى آن ها محيط مناسبى را به وجود آورن
سيناسيون مادر،  امل نبودن وا براى حفظ سالمت مادر و جنين، در صورت 
تحت نظر  و  اشتى  به محيطى  در  باي  نيز  زايمان  شود.  تزريق  زاز  سن  وا او  به  باي 

متخصص انجام گيرد.

       بيش تر بدانيد
ي  ش بيمارى هاى  و  معلوليت ها  به  تول  و  ب از  ان  ود از  بعضى 
به  يا  و  ارثى  است  ن  مم بيمارى ها  اين   . هستن مبتال  روانى،  و  جسمى 

. وضعيت مادر و دوران باردارى و زايمان مربوط باش
ه  ه است  ود سه هزار بيمارى ارثى شناخته ش در حال حاضر ح
منتقل  ان  فرزن به  فاميلى  ازدواج هاى  در  خصوص  به  ين،  وال طريق  از 
اد  شور ما بسيار شايع است و تع ه در  مى شود. مثل بيمارى تاالسمى 
. اين بيمارى درمان  ه است، مبتال مى باشن شن ه  ي آن  زياد به نوع ش
، در سال ميليون ها تومان  ي ود تاالسمى نوع ش ارد اما هر  قطعى ن
ى دارد. با انجام ي آزمايش بسيار ساده ى خونى قبل از  هزينه ى پزش

ان جلوگيرى نمود. ود ازدواج مى توان از تول اين گونه 

نيد   مصاحبه 
ني و با طرح چن  ران چن خانواده مصاحبه  با پ
ان خود  سؤال نقش آن ها را در مراقبت و پرورش فرزن
. (نقش آن ها در دوران قبل از ازدواج، جنينى  ني سؤال 
ود و …) سپس به طور گروهى در مورد  و بع از تول 
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ني و با توجه به مطالب اين درس (مراقبت هاى  ه بحث  نتايج به دست آم
. الس ارائه دهي گى) گزارش گروهى تهيه و در  دوران مختلف زن

ود مراقبت از 

نيد ر  ف
ى را  ود نون وظيفه ى مراقبت از  ١ــ آيا تا
؟ رده اي ؟ چگونه از او مراقبت  ه داشته اي به عه

ه وظيفه ى مراقبت از  سانى  ين و  ٢ــ وال
اتى باي توجه  ، به چه ن ه دارن ان را به عه ود

؟ نن

ت ها نمى توان نيازهاى خود  ه موجود ضعيفى است و تا م ود تازه متول ش
نن و نيازهايش را  ين و سايرين باي از او مراقبت  . به همين دليل، وال ن را رفع 
ن تا بتوان خوب  گى  ود باي در محيطى سالم، امن و پرنشاط زن  . تأمين نماين

. امل ياب ن و ت رش 
ود از تول تا دو سالگى بسيار سريع است و يادگيرى او نيز از  امل  رش و ت
ود باي عالوه بر نيازهاى  ين و مراقبان  اى تول آغاز مى شود. بنابراين، وال همان ابت

. نن جسمى به نيازهاى روانى و اجتماعى او توجه 
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ود تا  ا براى  اشتى ترين غ : شير مادر مناسب ترين و به ود يه ى  ــ تغ
ود را برطرف مى سازد  سن ٦ ماهگى است. شير مادر نيازهاى رش جسمى و ذهنى 
ود عالوه بر شير   ، . از ٦ ماهگى به بع ن و از بسيارى بيمارى ها نيز جلوگيرى مى 
ايى  غ مواد  انواع  حاوى  و  سالم  تازه،  باي  ى  م اى  غ دارد.  نياز  ى  م اى  غ به 

٦

٤

٢

٣

٧

٥

١

٨

٩

١٠

١١

١٢

برا مطالعه

د  مى خن

ن ا مى  ص

دست ها را تحت اختيار دارد
سر را تحت اختيار دارد

 مى غلط

تنها مى نشين
 با دست و پا راه مى رود

م مى ايست  با 

م راه مى رود با 

تنها راه مى رود تنها مى ايست

ود تا ي سالگى امل   مراحل ت
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. مناسب باش
ردن به  اشت فردى: شست وشوى روزانه ى دست ها، صورت و حمام  ــ به
ود باي به طور مرتب عوض شود.  . لباس هاى  ن م مى  ود  رش و سالمت 
هنه يا پوش   . بهتر است لباس او از جنس نخ طبيعى و سب و مناسب فصل باش
ردن شسته و  فوع  ود باي به طور مرتب عوض شود و پاهاى او بع از هر بار م

خش شود.
ون دود، گرد و غبار  ود باي تميز، آرام و هواى آن ب محل خواب و استراحت 

. و دماى آن مناسب باش
ان هاى  براى حفظ سالمت دن
از  ان ها  دن ردن  تميز  باي   ، ود
شروع  ان  دن اولين  رويش  اى  ابت
ن  شي ار را مى توان با  شود. اين 
امًال تميز روى  دستمالى مرطوب و 
ان نوزاد، انجام داد. آب دادن به  دن
ود بع از هر بار شيرخوردن نيز 

ان ها  . از سن ٢/٥ سالگى باي مسوا زدن دن ن م مى  ان هاى او  به سالمت دن
ود انجام شود. ين و بع به وسيله ى خود  م وال ا به  ابت

ود باي از هنگام تول به طور مرتب  اشتى درمانى:  ــ مراقبت هاى به
اشتى درمانى مورد معاينه قرار گيرد. هر ماه  ز به نان مرا ار توسط پزش و يا 
ارت مخصوص ثبت گردد.  امل او در  نترل شود و وضع رش و ت وزن و ق او 
برنامه  طبق  او  سيناسيون  وا و  ن  دريافت  را  الزم  ويتامين هاى  مناسب  سّن  در 

شود. امل 
؛  ى را از همان روزهاى اول مى فهمن ان ماليمت و تن ود اشت روانى:  ــ به
ردن،  رد. به عالوه، با نرمى و مهربانى صحبت  بنابراين، با آنان باي با محبت رفتار 
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امل بهتر و  ، به رش و ت ود ن با  ي الاليى گفتن هنگام خواب و حرف زدن و خن
. ن م مى  بيش تر او 

دوست  را  بازى  ود  بازى:  و  آموزش  ــ 
دارد و از اين راه چيزهاى زيادى ياد مى گيرد. او از دو 
ن چيزهاى متحر  ن و دي ماهگى اشيا را تعقيب مى 
پنهان  و  مى دود  مى رود،  راه  ها  بع دارد.  دوست  را 
ن  ا مى  رده ايم، پي ه از او پنهان  مى شود. اشيايى را 
ردن  . بازى  ن و مى توان چيزهايى را با خود حمل 
مناسب  وسايل  آوردن  فراهم  با  است.  طبيعى  ان  ود

رد.  م  ردن با آن ها مى توان به رش و يادگيرى هرچه بهتر آن ها  بازى و بازى 
ار  ه با آن ها سرو ؛ به همين دليل، افرادى  نن ين و بزرگ ترها تقلي مى  ان از وال ود

. دارن باي بيش تر مراقب رفتار و اعمال خود باشن

مين  ، خطر همواره در  ود به راه مى افت ه  ــ حوادث و ايمنى: از زمانى 
لي برق،  . وسايل برقى، پريز و  ود باي امن باش ارى و بازى  اوست. محل نگه
ا و مواد نفتى،  ه، آب جوش، ظروف غ نن ه، چرخ  گوشت، وسايل گرم  وسايل تيز و برن
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. سمى و داروها باي از دسترس او دور باش

نيد           تحقيق 
و  شايع  بيمارى  ي  گروه  هر  در  و  شوي  تقسيم  گروه  چن  به  ١ــ 
ز، هپاتيت ب،  . مثل بيمارى هاى: اي خطرنا را مورد بررسى قرار دهي
تاالسمى، سينه پهلو، اسهال، بيمارى هاى انگلى و … علت، عالئم، ميزان 
قالب  در  را  آن ها  به  مبتال  بيماران  براى  الزم  مراقبت هاى  نوع  و  شيوع 

. گزارشى بنويسي
در اين بررسى مى تواني سؤال هاى مربوط به بيمارى را از بزرگ ترها 
اشتى  ز به بپرسي و نظريات آن ها را با مطالعه يا مراجعه به متخصص و مرا

. درمانى مورد بررسى قرار دهي
؟ اين خون باي  سانى نياز به دريافت خون دارن ني چه  ٢ــ بررسى 
ى تهيه ى خون براى افراد  ام سازمان متص داراى چه ويژگى هايى باش 

نيازمن به آن است؟ اين خون چگونه تهيه م شود؟

مراقبت از بيمار در خانه
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نيد ر     ف
ى از افراد خانواده ى شما بيمار و در خانه بسترى شود و قرار  اگر ي

؟ ني اتى توجه مى  ، به چه ن ني باش شما از او مراقبت 

ان ــ در خانه بهتر  ود ن بيماران ــ به خصوص  ان بسترى ش در صورت ام
است؛ زيرا اين امر موجب آرامش خاطر و احساس امنيت در آن ها مى شود. البته براى 

نيم. اتى توجه  بهبود سريع تر بيماران باي به ن
ه  نن ان، محبت، نوازش و تهيه ى وسايل سرگرم  ود ته در پرستارى  ــ مهم ترين ن

به تناسب سّن آن هاست.
. هواى آن تميز  ــ محل استراحت بيمار باي نورگير و داراى تهويه ى مناسب باش
. در زمستان (به خصوص براى بيماران تنفسى) بهتر است  ود ٢٠ درجه باش و دما ح
اشتن آب روى بخارى يا استفاده از دستگاه بخور). نيم (با گ هواى اتاق را مرطوب 

ن و به نظافت روزانه ى  ــ بيمار باي با اجازه ى پزش به طور مرتب استحمام 
او توجه شود. اگر بيمارى واگير است، محل استراحت و وسايل بيمار باي از سايرين 

. ا باش ج
ود  مى شود.  او  مغز  به  ن  رسي آسيب  و  ود  تشنج  موجب  ي  ش تب  ــ 
از مناسبى  تب دار را نباي زياد پوشاني و فقط در صورت سرد بودن هوا مى توان روان
ود بهتر است لباس او نرم، خن و  اخت. در صورت باال بودن تب  روى او ان
ار باش و مرتب پاشويه شود؛ يعنى، دست، صورت و پاهايش را با آب ولرم بشوييم  نم
، باي  ن ود استفراغ مى  ه  نيم. در صورتى  ار خن  ن او را با دستمال نم و ب

او را به پهلو بخوابانيم تا راه تنفس وى بسته نشود.
؛ داروهايش را نيز باي به موقع مصرف  اى بيمار باي سالم و مقوى باش ــ غ

 . ن
ــ هرگونه تغيير در حالت و وضع بيمار باي ثبت و به پزش گزارش شود؛ مثًال 



دماسنج  پستان

بار مصرف دارا جل ي

دماسنج گوش (برا 
٣ ماه) ان باال ود
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فوع، وضعيت پوست و عالئم حياتى بيمار. احساس درد، دفعات دفع ادرار و م
اد نبض، تنفس و ميزان فشار خون  ن، تع عالئم حياتى شامل درجه حرارت ب

. ن م مى  است. توجه به تغييرات اين عالئم در شناخت بيمارى 

       بيش تر بدانيد
ن را از راه ها مختلف و با دماسنج ها مخصوص  درجه حرارت ب
ه از  ن در افراد بالغ  . معموًال درجه حرارت طبيعى ب نن ازه گيرى مى  ان
ازه گيرى شود بين ٣٧/٥ ــ ٣٦/٥ درجه ى سانتى گراد است و  راه دهان ان

 . افزايش آن را تب مى گوين
سايرين  با  بيمار  پيشانى  حرارت  مقايسه ى  از  ن  ب حرارت  درجه ى 
ن از دماسنج طبى استفاده  قابل بررسى است اما براى تعيين دقيق حرارت ب
ه  مى شود و انواع مختلف دارد، ي از انواع آن، دماسنج نوارى است 
را  ن  ب حرارت  درجه  رنگ  تغيير  و  پيشانى  يا  م  ش روى  گرفتن  قرار  با 

. ن مشخص مى 
 دماسنج ها ديجيتال جايگزين دماسنج ها جيوه ا



است در اثر  ون ص تنفس: تنفس طبيعى آرام، منظم، راحت و ب
ن يا تن شود. شمارش تنفس   ن است تنفس نامنظم، عميق،  بيمارى مم
ات قفسه ى سينه انجام مى شود. هر دم و بازدم ي  ردن به حر با نگاه 

تنفس محاسبه مى شود.

اد تنفس طبيعى تع
اد تنفس در دقيقهسن تع
نوزاد
ود

١٢ سال
بزرگساالن

٥٠ ــ ٣٠
٤٠ ــ ٣٠
٢٤ ــ ١٨

١٨ ــ ١٦ دفعه

ار سرخرگ ايجاد مى شود،  ه در اثر برخورد خون به ج نبض: نيرويى 
. نن . نبض را معموًال با لمس مچ دست محاسبه مى  نبض مى گوين

اد نبض طبيعى تع
اد در دقيقهسن تع
نوزاد

٦ ــ ٤ سالگى
١٤ سالگى
بزرگسال

١٢٠
١٠٠
٨٠
٧٠

٦١

ن ازه گيرى دماى ب ى براى ان دماسنج جيوه اى پزش



نيد         تحقيق 
اشت و مراقبت هاى  ه در ارتباط با به چه مشاغلى را مى شناسي 
. چه افرادى با چه تحصيالتى و چه  نن گى فعاليت مى  دوران مختلف زن

. ني ؟ گزارشى در اين باره تهيه  زى در اين زمينه فعاليت دارن مرا

٦٢

ازه گيرى فشار خون  اى قلب و نبضفشارسنج براى ان ن ص  گوشى براى شني

نيد تمرين 
 با راهنمايى معلم يا ي فرد متخصص با استفاده از دماسنج، دستگاه فشارخون و 
ى، درجه ى حرارت، ضربان قلب و فشار خون خود و دوستانتان را بررسى  گوشى پزش
اشتى را رعايت  ات به . دماسنج ي وسيله ى شخصى است، در استفاده از آن ن ني
ني (بع از هر بار استفاده از دماسنج جيوه ا باي آن را با آب و صابون بشويي و 

.( ني عفونى  ل ض سپس با ال
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افقى:
به  شخصى  از  واگيردار  بيمارى هاى  ١ــ 
شخصى … مى شون ــ به طور طبيعى انسان براى مقابله 

با بيمارى ها دارد.
نى در  ف  ٢ــ دوست ــ حرف اضافه اش را ح
نى فرارحيوان  رسه مى خوانن ــ حروف را جابه جا  م

است.
زاز از اين راه  رب  ٣ــ ميوه ى تابستانى ــ مي

وارد مى شود ــ اين نوع پافشارى خوب نيست.
ود  ه مادر و  شن نى بيمارى  ٤ــ مرتبش 
ن  اشتى است ــ حروف را جابه جا  در زايمان غيربه

شهرى در اطراف تهران.
ر مى شود. نى پ رار  ـ ت ٥  ـ 

ــ  ست  ش را  آن ها  (ص)  محم  حضرت  ـ  ٦ ـ 
. اون … است ــ اغلب بيمارى ها دارن خ

٧ــ قيمت.
عمودى:

١ــ عامل بسيارى از بيمارى هاى واگيردار.
٢ــ آخرين رمق.

رار حرف. ٣ــ خيس ــ ت

اكسن  
 و

اكسن  
 و

اكسن  
 و

اكسن  
 و

اكسن  
 و

اكسن  
 و

اكسن  
 و

اكسن  
 و

خودآزمايى و مرور درس
سن ول وا ١ــ حّل ج

ن، بعضى از انواع  ٤ــ «ت» به آخرش اضافه 
سن قابل پيشگيرى است. آن با وا

. ـ بيمارى هاى قابل انتقال را گوين ٦  ـ 
ه  است  ى  خطرنا بيمارى  نى  مرتب  ـ  ٨  ـ 
ارد اما به سادگى قابل پيشگيرى است ــ مايع  سن ن وا

حيات.
باي  سالگى  ي  سن  وا اين  اول  نوبت  ٩ــ 

تزريق شود ــ جواب منفى.
١٠ــ ماشين را نگه مى دارد ــ عالمت جمع.

در  آن  ه ى  ش ضعيف  بخوان،  وارونه  ١١ــ 
سن بعضى بيمارى ها استفاده مى شود. تهيه ى وا

د سه رقمى. ١٢ــ اولين ع
را  بيمارى  اين  نخورى  را  سنش  وا اگر  ١٣ــ 

مى گيرى.
درمان  براى  هنوز  ن:  مرتب  را  جمله  ١٤ــ 

ه. شف نش ز  قطعى اي
ى از چهار عمل رياضى  ١٥ــ از پايين به باال ي

است.
سال   ١٠ هر  آن  سن  وا بخوان،  وارونه  ١٦ــ 

رار شود. ي بار به صورت توأم باي ت



٦٤

ه، متن  ه در انتهاى اين مبحث آم لماتى  ٢ــ با استفاده از 
. ني امل  زير را 

 . گوين  ………… را  مهارت يابى  و   ………… را  ن  ش بزرگ 
ا  وابسته است؛ ل عامل ………… و …………  امل به دو  ت رش و 
مشاوره ى  شود.  شروع   ………… دوران  از  باي  ود  مراقبت هاى 

ژنتي و پرهيز از ………… از مراقبت هاى اين دوره است.
افى،  در دوران باردارى ………… مناسب، خواب و ………… 
 ………… . معاينات مرتب … ……… و رعايت ………… اهميت دارن
ليه ى افراد  اشتى انجام شود  نيز باي تحت نظر ………… در محيطى به
خانواده به ويژه ………… باي نسبت به سالمت جسمى و ………… زن 

. امل داشته باشن باردار توجه 
ود شامل مراقبت هاى جسمى، ………… و …………  مراقبت از 
ود تا ٦  اى  يه مناسب (بهترين غ است و مهم ترين آن ها عبارت ان از: تغ
ايى  ماهگى ………… و بع از ٦ ماهگى باي ………… حاوى انواع مواد غ
ود شامل شست وشوى روزانه  اشت فردى  ) به ………… و سالم باش
………… و ………… استحمام و تعويض لباس و تعويض مرتب ………… 
شست وشوى پاها بع از هر بار ………… استفاده از لباس ………… و مناسب 
ود باي ………… و ………… و  فصل است. هم چنين محل خواب 
ان ها باي از …………  . شست وشوى دن ون ………… و ………… باش ب

شروع و مسوا زدن از ………… سالگى شروع شود.
ود باي هرماه بررسى و ……… طبق برنامه   ………… و ق 
ود  امل شود. محبت، ………… و شادى در رش روانى و اجتماعى 
ود  ود از راه ………… ياد مى گيرد. وسايل بازى  مؤثر است. 
ود نيز باي ………… و وسايل  . محل بازى  باي …… و امن باش

. ………… از دسترس او دور باش
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ود در صورت بيمارى به ………… و محبت احتياج دارد. محل 
. لباس  استراحت او باي داراى نور و ………… و تهويه مناسب باش
 . اى او سالم و ………… باش ود تب دار باي نرم و ………… و غ
ود باي تحت نظر پزش باش و از ………… به  در دوران بيمارى، 
موقع استفاده شود. وضعيت بيمار و عالئم حياتى او شامل: …………، 

نترل و به پزش گزارش شود.  نبض، …………  و فشار خون 
ان ــ وزن ــ  و رويش اولين دن تنفس ــ نخ طبيعى ــ تميز ــ دود ـ ـ ب
ـ ـ مقوى ــ وراثت ـ ـ ازدواج هاى  سيناسيون ــ بازى ــ مناسبـ ـ خطرنا وا
ــ  فردى  اشت  به ى ـ ـ رش  ـ ـ استراحتـ ـ  م اى  غ ــ  همسر  ــ   فاميلى 
يه ــ  فوع ــ محيط ــ تغ هنهـ ـ شير مادرـ ـ م روانى   ـ ـ تازه ــ پوش يا 
ـ زايمان  ـ ـ  ـ قبل از ازدواجـ  املـ  ـ ت ـ صورتـ  ـ دستـ  ـ اجتماعىـ  ىـ  پزش
آرام ــ گرد و غبار ــ ٢/٥ ــ حرف زدن ــ امن ــ مراقبت ــ دما ــ خن ــ 

دارو ــ درجه حرارت ــ روانى ــ متخصص.
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 واحد ۴

ار با چوب
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. ني به تصاوير صفحه ى قبل توجه 
؟ ه را مى شناسي ١ــ آيا چوب هاى نشان داده ش

رد؟ ٢ــ آيا از چوب مى توان به عنوان مصالح ساختمانى در ساخت منازل استفاده 
شما در سال اول و دوم راهنمايى در مورد منابع تهيه ى چوب، برخى از چوب ها 
ردن  ادى از فراورده هاى چوبى و هم چنين روش هاى خش  و ويژگى هاى آن ها، تع
با  تاب  اين  در  اين   . ي ش آشنا  چوب  صنايع  به  مربوط  ابزار  از  ادى  تع و  چوب 
ش هاى مصنوعى و ابزارآالت  عوامل تخريب چوب، ديگر فراورده هاى مهم چوب، رو

 . ساده ى ديگر، هم چنين با ساخت برخى مصنوعات چوبى آشنا خواهي ش

فراورده هاى مهم چوب
ا تنه  اغ ابت ى از فراورده هاى مهم چوب است. براى ساخت  اغ ي  : اغ
. به اين خرده چوب ها  نن يل مى  ن به خرده چوب تب درخت را به وسيله ى دستگاه خرد
چيپس گفته مى شود. سپس خرده چوب ها (چيپس ها) را به وسيله ى مواد شيميايى و 
نن و از آن ها الياف سلولزى به دست  روش هاى مختلف در برج پخت خمير تجزيه مى 
ه مى شود. از درهم رفتن الياف سلولزى و بع پرس آن ها  اغ نامي ه خمير  مى آي 
ه سوزنى برگان به جهت داشتن  اغ ساخته مى شود. الزم به يادآورى است  ورقه ى 
اغ ساخته  سازى بسيار مناسب ترن و  اغ الياف طوالنى تر نسبت به پهن برگان براى 
اغ  ارخانجات مهم تولي  ه از سوزنى برگان داراى مقاومت هاى بهتر است. از  ش
ه به جهت  ران و گيالن را نام برد  اغ مازن ارخانجات چوب و  در ايران مى توان 
وديت منابع چوبى سوزنى برگ در ايران ازگونه هاى چوبى پهن برگ، مانن صنوبر  مح
اغ وارداتى  ، به همراه خمير  ترى در بين پهن برگان هستن ه داراى الياف بلن و ممرز 
اغ مى توان از گياهان غيرچوبى، مانن تفاله ى  . هم چنين براى تهيه ى  نن استفاده مى 
م و برنج، ساقه ى ذرت و  اه گن شاورزى، مانن  ر (باگاس) و مازاد محصوالت  نيش
ر  سازى هفت تپه اهواز از تفاله نيش اغ ارخانه ى  رد. دراين ارتباط  غيره استفاده 
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پرهزينه  و  ل  مش بسيار  اغ  تولي  فراين  ترتيب  ين  ب  . ن مى  استفاده  نيز  (باگاس) 
رد و از مصرف بى رويه ى آن  ا الزم است به نحو مطلوب از آن استفاده  ؛ ل مى باش
رد.  اغ استفاده  دًا در فراين ساخت  هاى باطله مى توان مج اغ رد. ضمنًا از  پرهيز 

ز دريافت آن تحويل داد.  هاى باطله و ضايعات آن را مى توان به مرا اغ بنابراين، 

نمودار تولي خطى صنعت كاغ

ه ُبرج ذخيره خمير پااليش كنن
خمير

پرس دوقلو

پوست كن

مخزن
 جمع آورى
 خمير

ه الياف خمير بازكنن
ُبرج پخت
 خمير

انبار خرده چوب

مخزن پيش بخار

انبار(دپوى) چوب 

خردكن چوب

ى  ه هاكاغ تولي خش كن هااطو كنن
پرس

آبكش
جعبه پخش
هغربال خمير خمير پااليش كنن

تان مخلوط خمير

همزن خمير
 الياف بلن 

ه پااليش كنن

}

برا مطالعه

تخته فيبر با جرم مخصوص متوسط (M.D.F): در سال اول با فيبر معمولى 
نيم. براى  ى ديگر از انواع فيبر به نام M.D.F آشنا مى  . اين شما را با ي ي آشنا ش
قطعات  يا  درخت  تنه ى  ا  ابت سازى  اغ فراين  همانن  فيبرها  تخته  نوع  اين  ساخت 
اسازى الياف چوبى  . براى ج نن يل مى  ن، به چيپس تب چوبى را توسط دستگاه خرد
ه خرده چوب هاى  سازى از مواد شيميايى استفاده نمى گردد، بل اغ برخالف فراين 
ا  ه توسط بخار آب و فشار و توسط دستگاه هاى مخصوص، الياف چوب ج تهيه ش
پرس  دستگاه  توسط  الياف      حاصله  فشردن  از   . درمى آين خمير  صورت  به  و  گشته 
. به منظور افزايش مقاومت هاى تخته فيبر مى توان چسب هاى  تخته فيبر به دست مى آي
ه پس از پرس، تخته با مقاومت باال به دست  رد  مصنوعى را در خمير الياف اضافه 
. M.D.F بسته به نحوه ى تولي آن داراى ضخامت هاى ٦ تا ٢٥ ميلى متر  خواه آم
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. اين نوع  عب مى باش است و جرم مخصوص آن ها از ٠/٦ تا ٠/٨٥ گرم به سانتى متر م
تخته فيبر مصارف مختلف دارد و به جاى تخته خرده چوب و تخته اليى مى توان از آن 
رد. سطح اين نوع تخته فيبر بسيار صاف بوده و روى آن را مى توان به وسيله  استفاده 
رد. اين تخته ها با  ش هاى طبيعى يا مصنوعى با رنگ ها و طرح هاى مختلف پرس  رو
ه و مى توان با  نواخت به آسانى با ماشين پرداخت ش توجه به داشتن لبه هاى نرم و ي
فرم هاى مختلف پروفيل زد و طرح هاى مختلف را روى آن به وجود آورد. از اين تخته ها 
ه بيش تر با رطوبت در تماس است، مانن  براى سطوح ميزها و ساخت درها و يا وسايلى 

ابينت آشپزخانه و يا ميز آزمايشگاه استفاده مى گردد.   صفحات و درهاى 

انواع چيپس و خرده چوب
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نيد          تحقيق 
هايى وجود دارن  اغ ه چه نوع  ني  ١ــ در محيط اطراف خود بررسى 

. و در چه مواردى مصرف مى شون
اغ و مقوا چيست؟ ٢ــ فرق بين 

اغ به غير از چوب از مواد ديگرى مى توان استفاده  ٣ــ آيا براى ساختن 
رد؟

، اين  ه از چوب تهيه مى شون ش هاى طبيعى  روكش مصنوعى: برخالف رو
ردن با مواد  ه آن ها را بع از آغشته  ى هستن  اغ ش ها ورقه هاى ناز  نوع رو
پرس  چوب  خرده  تخته  مانن  چوبى  فراورده هاى  انواع  روى  بر  مخصوص  شيميايى 
ل هاى  . در ش ش ها در رنگ ها و نقش هاى مختلفى ساخته مى شون . اين رو نن مى 
ه ان  ه روى تخته خرده چوب چسبان ش هاى مصنوعى  صفحه  بع نمونه هايى از رو

ه است.  نشان داده ش

طرح هاى مختلف ام.دى.اف و كاربرد آن ها
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اغ را از داخل چسب مخصوص  ش ها، ورقه هاى  براى تهيه ى اين نوع رو
اغ در برابر رطوبت و حرارت  ه  . اين عمل باعث مى شود  يا رنگ عبور مى دهن
ارهاى  ش هاى مصنوعى با ضخامت هاى مختلف ساخته مى شون و در مقاوم گردد. رو
. نن گوناگون ازقبيل تزيينات، مبلمان و خصوصًا قفسه آشپزخانه از آن ها استفاده مى 

         بحث گروهي
استفاده  مصنوعى  ش هاى  رو از  آشپزخانه  ميز  ساخت  در  چرا 

مى شود؟

ب  ى ديگر از فراورده هاى چوب، تخته هاى مر مپوزيت): ي ب ( تخته هاى مر
يب ذّرات چوب با چسب هاى آلى مانن فراورده هاى تخته  ه ازتر مپوزيت ها) است  )
نى تحت عنوان پانل هاى چوب سيمان  اليه و يا با چسب هاى مع خرده چوب و تخته چن
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. در سال اول با فراورده هاى تخته خرده چوب و تخته اليه آشنا  و چوب و گچ مى باش
ه با چسب هاى  ب ساخته ش . اين با فراورده هاى ديگرى از گروه تخته هاى مر ي ش

 . نى (سيمان و گچ) آشنا خواهي ش مع
ردن ذّرات  تخته هاى (پانل هاى) چوب سيمان وچوب گچ: اين تخته ها از پرس 
چوبى حاصل از همان روش هاى تهيه ى چيپس در تخته خرده چوب با  سيمان و يا 
ا آغشته به مواد  ه ذّرات چوبى ابت ين طريق  گچ و مواد شيميايى ساخته مى شود. ب
ه و خوب  ه ش ه و آن گاه پودر سيمان يا گچ نيز بر روى خرده چوب ها پاشي شيميايى ش
مخلوط مى شود. سپس تحت فشار پرس قرار گرفته و محصول نهايى با توجه به طرح 
. از اين (پانل ها) تخته ها به عنوان مصالح ساختمانى  ل الزم ساخته خواه ش يا ش
صفحات  سطوح  مى شود.  استفاده  نيز  زمان  اقل  ح در  ونى  مس منازل  ساختن  براى 
ردن تغيير داد  ش هاى مصنوعى يا با رنگ  چوب سيمان را مى توان به وسيله ى رو
ال زير  و يا به روش هاى مختلف آن ها را در طرح هاى گوناگون مثل آجر ساخت. اش
، نمونه هايى از طرح هاى مختلف چوب سيمان و چوب گچ را به همراه  و صفحه  بع

  . ه از اين فراورده نشان مى ده ونى ساخته ش تصوير ي منزل مس

چوب سيمان سطح صاف

چوب سيمانچوب سيمان نماآجرى

چوب گچچوب گچ
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اين  از  نمونه هايى  زير  ل  درش برودت:  و  حرارت  و  ا  ص عايق  صفحات 
ن موادى مانن يونوليت و غيره به صفحات چوب گچ و يا چوب  ه از چسبان صفحات 
ه است. اين صفحات داراى تخلخل زياد بوده و  سيمان به دست مى آي نشان داده ش
ا، حرارت، برودت در بسيارى  . اين صفحات به عنوان صفحات عايق ص سب مى باش

ار مى رود.  نفرانس، سينما، تئاتر و غيره به  ان ها مانن سالن هاى  از م

ه از چوب سيمان  خانه ى ساخته ش

چوب و گچ با يونوليتچوب سيمان با يونوليت

رشته چوب و گچ
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ه ى چوب نن عوامل تخريب 
ه ى  نن . عوامل تخريب  ه ى چوب را نشان مى ده نن ل زير، عوامل تخريب  ش
ى،  ى، ٢ــ عوامل فيزي رد. ١ــ عوامل بيولوژي چوب را مى توان به چهار دسته تقسيم 

ى. اني ٣ــ عوامل شيميايى، ٤ــ عوامل م
ى چوب شامل: قارچ ها، حشرات، موجود دريايى چوب خوار  عوامل بيولوژي
گى قارچ ها بيش ترين  . در بين اين گروه خسارت ناشى از پوسي ترى ها مى باشن و با
ه اى هستن  . قارچ ها موجودات زن نن مه را در سراسر جهان بر چوب وارد مى  ص
ه (سرپا) و برخى ديگر به چوب حمله ور مى شون و از  ه برخى از آن ها به درختان زن
. قارچ ها  نن يه مى  ايى موجود در چوب تغ ه ى بافت چوبى يا مواد غ يل دهن مواد تش
. هم چنين رنگ طبيعى چوب را تغيير داده و به رنگ  گى چوب مى شون باعث پوسي
گى زياد قطعات چوبى را  . به هرحال در مرحله ى پوسي سفي يا قهو ه اى درمى آورن

رد. ا  ست و از هم ج به راحتى مى توان با دست ش

تخريب بيولوژيكى

تخريب فيزيكى 
(آتش)

تخريب شيميايى 
(اثر مواد شيميايى)

تخريب مكانيكى 
(فرسايش)

حشرات

قارچ

باكترى

موجودات چوب خوار درياي
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. ي نوع قارچ كه به چوب مرده حمله مى كن

. ه حمله مى كنن انواع قارچ ها كه به درختان زن
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سوس شاخ دراز كه به چوب 
. سوزنى برگان حمله مى كن

ا دارن و نبود هري از  ، نياز به رطوبت، هوا، درجه حرارت و غ قارچ ها براى رش
ى از عوامل  عوامل فوق باعث توقف رش آن ها مى گردد. بنابراين اگر از هر طريقى بتوان ي
رد؛ مثًال، خش  رد، مى توان از تخريب چوب توسط قارچ ها جلوگيرى  ف  فوق را ح
ه چوب آالت در درجه حرارت باال  نى به علت اين  وره چوب خش  ردن چوب در 
ى از  ؛ به عنوان ي اهش مى ياب ه و هم چنين رطوبت چوب تا ح ٦ الى٨٪  خش ش
راه هاى مبارزه با قارچ ها محسوب مى شود. از ديگر روش هاى حفاظت چوب استفاده از 
اربرد آن ها توسط مواد  مواد حفاظتى است. دراين روش، چوب آالت را با درنظر گرفتن 
؛ به طور مثال، تيرهاى برق و تلگراف  نن شيميايى مختلف و به روش هاى مختلف اشباع مى 
رئوزوت» و تحت  و تلفن و هم چنين تراورس هاى زير ريل راه آهن را توسط ماّده اى به نام «

. نن روش هاى فشار و خأل اشباع مى 
مصرف  حتى  و  ساخت  مختلف  مراحل  در  حشرات  چوب خوار:  حشرات 
وارد  زيادى  خسارت هاى  و  مى دهن  قرار  حمله  مورد  را  آن ها  چوبى،  مصنوعات 
مه را  . در بين حشرات، موريانه ها و سوس هاى چوب خوار بيش ترين ص مى سازن
. اين حشرات باعث ايجاد تونل و داالن در داخل چوب مى شون و  به چوب مى زنن

 . نن مى توانن مصنوعات چوبى را نابود و خانه هاى چوبى را ويران 

مبارزه با حشرات چوب خوار
براى مبارزه كردن با حشرات چوب خوار 
الزم است بالفاصله بع از قطع درخت آن ها را 
رد.  با محلول هاى شيميايى مخصوص سمپاشى 
ه  ه درختان پير جنگل باي سريع قطع ش ديگر اين 
ن تنه هاى  و از جنگل خارج نمود و از باقى مان
رد.  درخت و چوب آالت در جنگل خوددارى 
ي   عنوان  به  چوب  ردن  رنگ  خود  هم چنين 

روش حفاظتى محسوب مى شود. 



٧٧

نيد ر  ف
١ــ چگونه مى توان به وجود حشرات در چوب پى برد؟

، چيست؟ رده ان ه حشرات به آن ها حمله  ٢ــ مشخصات چوب هايى 
ه استفاده  ٣ــ اگر براى ساختن مصنوعات چوبى از چوب هاى پوسي

؟ التى پيش مى آي شود، چه مش
ه سنگين ترن يا چوب هاى سالم؟ چرا؟ ٤ــ چوب هاى پوسي

ادار سوس ص

ادار  ه به وسيله ى سوس ص چوب خورده ش

ه به وسيله ى موريانه ى خانگى چوب خورده ش

زنبور معمولى كاج

موريانه
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نيد          تحقيق 
: آيا عوامل مخّرب چوب  در محيط اطراف خود به بررسى بپردازي

. ؟ نام آن را بگويي ني ه مى  را مشاه

ابزار مورد استفاده در صنايع چوب
. در اين جا با  ي شته با بعضى ابزار دستى صنايع چوب آشنا ش در سال هاى گ

. ش تيره دار و پرگار آشنا خواهي ش شى چوب به نام خط  ابزارهاى خط 
ه براى  شى است  ى از وسايل خط  ش تيره دار ي ش تيره دار: خط  ١ــ خط 
ار  مختلف به  شى اتصاالت  وچ و خط  ردن پهنا و ضخامت تخته هاى  سان  ي

مى رود.
شعاع هاى  با  دواير  و  قوس ها  ترسيم  براى  و  دارد  مختلفى  انواع  پرگار:  ٢ــ 

ار مى رود.  مختلف به 

خط كشى با خط كش تيره دارنحوه ى تنظيم خط كش تيره دار با استفاده از خط كش فلزى 

ترسيم دايره به وسيله ى پرگار معمولىانواع پرگارهاى معمولى 
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 فعاليت
از  ى  ي ل  ش يا  اسم  ي  گل،  ي  تصوير  ارى:  معرق  ١ــ 
مانى قطعه قطعه آن  شي و با اره ى  اليى ب حيوانات را به روى تخته چن
ه را روى صفحه ى مقوا يا تخته سه اليى       ه ش . سپس قطعات بري را ببري

 . ني يا … بچسباني و رنگ آميزى 

وچ ٢ــ ساخت ي جعبه ابزار 
نوع اتصاالت: اتصال نيم و نيم

مغار،  گونيا،  ظريف بر،  اّره ى  چوب،  موردنياز:  مواد   و    وسايل 
ش، متر، تخته ى سه اليى چ

ازه ى چوب هاى موردنياز:  ان
١*٧*٣٨  cm دو قطعه چوب به ابعاد
١*٧*١٧  cm دو قطعه چوب به ابعاد



mm

٨٠

٠/٣*٥*١٧    cm دو قطعه سه اليى به ابعاد
٠/٣*١٤*١٧ cm دو قطعه سه اليى به ابعاد

١٧*٣٨ cm سه اليى به ابعاد
٥*١٧ cm ه پارچه ى برزنتى يا چرمى به ابعاد دو ت

ردن  ارى و گونيا  در سال گذشته، با روش رنده 
ردن  ردن و گونيا  چوب ها آشنا شديد پس از صاف 

نيد: چوب ها آن ها را با انجام مراحل زير به ي ديگر متصل 
تمام  از  است،  سانتى متر  ي  چوب ها  ضخامت  ه  اين  به  نظر  ١ــ 
به  را  موردنظر  خط  و  مى آييم  پايين تر   ١ cm انـدازه ى  به  چوب  له هاى 

نيم. وسيله ى گونيا دور مى 

ه ٧ سانتى متر است، به دو  ٢ــ در مرحله ى دوم، عرض چوب ها را 
نيم، آن گاه خط هري را  قسمت مساوى (هر قسمت cm ٣/٥) تقسيم مى 

ل زير ادامه مى دهيم. تا خط mm ١٠مانن ش
ن خطوط مى توان از خط كش تيره دار استفاده كرد. براى كشي

٣ــ در مرحله ى سوم، هر چهار 
ه در مرحله ى قبل عرض  قطعه چوب را 
رده ايم، از  آن ها را به دو قسمت تقسيم 
له ى چوب با اّره ى  روى هر خط و از 
نيم و برش را تا پاى  ظريف بر، اره مى 

خط mm ١٠ ادامه مى دهيم.



٨١

ار قرار مى دهيم. آن ها  ٤ــ تخته هاى برش خورده را بر روى ميز 
ن نصف  نيم و سپس با اره دستى عمل بري م مى  ار مح را به گيره ى ميز 
ه  ل زير قسمت هاى اضافى  عرض آن را انجام مى دهيم. آن گاه مطابق ش

نيم. ا مى  ، با اره ى دستى مى بريم و ج باي خارج شون

ـ پس از قرار گرفتن اتصال نيم و نيم در ي ديگر و  ٥ـ 
ار تمامى قسمت داخلى  الف آن و بررسى درستى  ساختن 
اتصال را چسب مى زنيم و داخل ي ديگر قرار مى دهيم. 
رده و گونيايى  م  آن گاه به وسيله ى گيره ى دستى آن ها را مح
نيم. براى اين منظور باي حتمًا  نترل مى  بودن زوايايشان را 

. دو قطر وسط مستطيل با ي ديگر مساوى باشن
افى در دسترس نيست، مى تواني بع از چسب زدن  اد  چنان چه گيره به تع

. ني م  الف، قطعات را به وسيله ى ميخ هاى سنجاقى به هم مح و ساختن 
، سه اليى  م گردي الف مح ه چسب ها خش ش و  ـ پس از آن  ٦ ـ 
ه است ــ  ازه ى طول و عرض جعبه تهيه ش ه دقيقًا به ان ف آن را ــ 
الف، به وسيله ى ميخ بر روى آن  پس از چسب زدن به لبه هاى ضخامت 

نيم. م مى  مح
٧ــ براى ساختن دِر جعبه دو قطعه سه اليى به ابعاد ٠/٣* ٥ *١٧ و دو 
ازه هاى ٠/٣*١٤*١٧ را به وسيله ى پارچه ى برزنتى به  قطعه سه اليى در ان
وچ و ي قطعه  نيم. ي قطعه سه اليى  شرح زير به ي ديگر وصل مى 
نيم.            ل صفحه ى بع به ي ديگر وصل مى  سه اليى بزرگ تر را مطابق ش

تخته ى بلن

تخته ى بلن

تخته ى كوتاهتخته ى كوتاه



٨٢

ي طرف نوار برزنتى و دو سانتى متر از زير قطعات سه اليى را به 
شت ١٥ دقيقه نوار برزنتى را از  نيم. پس از گ چسب فورى آغشته مى 
م فشار مى دهيم  نيم و بين دو ضخامت چوب قرارداده و مح وسط تا مى 

ف چوب ها مى چسبانيم. و اضافه هاى نوار برزنتى را از زير به 

ه نوار برزنتى تاش

ه  وچ سه اليى را  ٨ ــ براى نصب در بر روى جعبه، دو قطعه ى 
، با چسب به روى جعبه  ه ان به وسيله ى برزنت به قطعات بزرگ وصل ش

مى چسبانيم.
ه در جعبه به راحتى بازشود، مى توانيم روى آن دو  ٩ــ براى اين 

نيم. وچ نصب  دستگيره ى 
ا با بتونه ى متناسب با رنگ چوب  ردن جعبه، ابت ١٠ــ براى رنگ 
ه با  نيم. سپس با قلم مو رنگ سيلر رقيق ش قسمت هاى الزم را بتونه مى 
ن ي  ار مى ماليم. پس از خش ش تينر فورى را دو يا سه بار بر روى 
يلر را بر  سنباده نرم بر روى آن مى زنيم و سپس به وسيله ى قلم مو رنگ 
روى آن مى ماليم (در صورت تمايل مى تواني جعبه ابزار را با رنگ روغنى 

.( ني دلخواه رنگ آميزى 
س ٣ــ ساخت قاب ع

مواد و وسايل موردنياز
١ــ تخته سه اليى به ابعاد ٣٠*٢٠ سانتى متر

٢ــ شيشه به ابعاد ٩*١٢ سانتى متر
٣ــ چسب چوب و ميخ ريز
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ار روش 
سانتى متر)   ٢٠*٣٠) سه اليى  تخته  ا  ابت ١ــ 

. ني شى  ل خط  را مطابق ش
ه را با اره مويى يا  شى ش ٢ــ محل هاى خط 

. انه ريز برش دهي اره ى دن
ل،  ش مطابق  را   ١ شماره ى  قطعه ى  ٣ــ 
ني و سپس با اّره مويى،  شى  ازه گيرى و خط  ان
سانتى متر   ١٢*٩ ابعاد  به  را  آن  درون  و  مان ها 

. برش دهي

20
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قطعه ى ١
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ل به عنوان پايه يا  ٤ــ قطعه ى شماره ى ٣ را مطابق ش
نيد. يه گاه قاب تهيه  ت

م ميخ و چسب از  ٥ ــ قطعه ى شماره ى ٢ را به 
پشت و با فاصله ى مساوى از چهار طرف به قطعه ى شماره 

١ بچسبانيد.
يه گاه قاب را به پشت قطعه ى شماره ى ٢ بچسبانيد. ٦ ــ ت

س قرار مى گيرد روى قطعه ى شماره ى  ه پشت آن ع ٧ــ شيشه را 
٢ جا بياندازيد.

قطعه ى ٣

قطعه ى ٢

نيد.  ـ براى زيباتر شدن قاب مى توانيد از رنگ يا روغن جال استفاده  ٨ـ 
ار با چوب مى توانيد  ه با استفاده از چوب و ابزار مخصوص  توجه داشته باشيد 

نيد. فعاليت هاى متنوعى را انجام دهيد به دو تصوير زير نگاه 
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 واحد ۵
١ـ آشنايي با خودرو

٢ـ تعمير و نگهدار شيرآالت 
در منزل
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شد  يل  تش ال  شير تعمير  خو   با  شنايى  بخش  حد    ين 
ه  مقدمه   ست.  هر بخش، فعاليت ها متنوعى پيش بينى شد  هم چنا 
نند  هر  ستعد خو مى تو مو به تناسب عالقه   نش  ست،  مد  تا 

هند. نجا  نند   نتخا  ا تحقيقى   بخش ي فعاليت عملى  ي 

١ــ آشنايى با خودرو

لوله ى اگزوز

ى عقب فنربن

سيستم ترمز عقب
منبع اگزوزبا

ترمز دستى

ى جلو فنر بن
هسيستم ترمز جلو جعبه فرمانجعبه دن

رادياتور

باترى
موتور

ه دسته دن

. ني به تصوير باال نگاه 
ه است؟ يل ش ١ــ ي خودروى سوارى از چه قسمت هايى تش

ت خودروها چيست؟ ٢ــ عامل حر
گى الزم است؟ ام وسايل ايمنى در موقع رانن ٣ــ استفاده از 

گى بشر جايگاه ويژه اى دارد. به طورى  در جهان پرتحر امروز، خودرو در زن
گى براى عموم، مهارتى ضرورى است. ه مهارت رانن

           بيش تر بدانيد 
عبور  و  مرور  به  ترافي  ؟  مى داني را   « «ترافي واژه ى  معناى  آيا 

وسايل نقليه و اشخاص در راه ها گفته مى شود.
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قسمت هاى  مورد  در  است  الزم  خودرو،  از  مناسب تر  و  بهتر  استفاده ى  براى 
ارى برخى  ، شما را با خودرو و نگه . در اين واح مختلف آن اطالعاتى به دست آوري
ه بتواني از اين وسيله به نحو مطلوب استفاده  از قسمت هاى آن آشنا مى كنيم تا در آين

. كني

         بحث گروهي
گى  رانن هنگام  در  آن  از  استفاده  چرا  و  چيست  ايمنى  مربن  ١ــ 

ضرورى است؟

به طور  ي ديگر  با  ارتباط  در  ه  است  مختلف  قطعات  از  مجموعه اى  خودرو 
ت  ه سبب حر رت در موتور است  ار، تولي ق . نتيجه ى اين  نن ار مى  هماهنگ، 
اتومبيل مى شود. بخش هاى اصلى ي خودرو عبارت ان از: موتور ــ سيستم انتقال 
ايت و فرمان ــ چرخ و ترمز ــ  ى و تعليق ــ سيستم برق رسانى ــ ه رت ــ فنربن ق

نه و شاسى. ب

        بيش تر بدانيد
ه  يل ش ي خودروى سوارى به طور متوسط از ١٣٠٠٠ قطعه تش
ود ١٥٠٠ قطعه متحر ان و با شرايط خاص با  اد، ح است. از اين تع

 . نن ار مى  ي ديگر 
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١ــ موتور 
ت  ه باعث حر ى است  اني يل انرژى شيميايى سوخت به انرژى م ار موتور تب
. ن است بنزين، گازوييل و يا گاز باش خودرو مى شود. سوخت موتور خودروها مم

رت   ٢ــ سيستم انتقال ق
 . ن ى موتور را در نهايت به چرخ ها منتقل  رت تولي اين سيستم وظيفه دارد ق

. ه، ديفرانسيل و … مى باش الچ، جعبه دن رت شامل اجزايى مانن  سيستم انتقال ق
ه  ان تعويض دن رت محسوب مى شود و ام الچ دستگاه قطع و وصل ق الچ: 

  . را فراهم مى كن
رت هاى  ه براى ايجاد سرعت و ق س): مجموعه اى است  ه (گيرب جعبه دن

ه است.  ه تعبيه ش ادى چرخ دن مختلف، درآن، تع
ه به چرخ ها  ت را درنهايت از جعبه دن ه حر ديفرانسيل: مجموعه اى است 

 . ن منتقل مى 
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ه و كالچديفرانسيل  جعبه دن

ميل گاردان محور عقب

نيد ر     ف
اربرد باترى در خودرو چيست؟ ١ــ آيا مى داني 

دريافت  انرژى  منبع  ام  از  را  خود  نور  خودرو  چراغ هاى  ٢ــ 
؟ نن مى 

٣ــ سيستم برق خودرو 
استارت  مى شود.  استفاده  استارت  از  موتور  ردن  روشن  و  ازى  راه ان براى 
برقى  نيازهاى  ساير  تأمين  براى   . ن مى  دريافت  باترى  از  را  الزم  ى  تري ال نيروى 

خودرو، مانن روشنايى چراغ ها، راديو و … از انرژى باترى استفاده مى شود.



دينام
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ه در صورت لزوم آن را به انرژى  تروشيميايى است  باترى: باترى ي مخزن ال
. يل مى نماي و براى مصرف به سيستم برق خودرو مى فرست ى تب تري ال

        بيش تر بدانيد 
درص   ٢٧ و  مقطر  آب  درص   ٧٣ ود  ح در  باترى  داخلى  مايع 
سولفوري رقيق است. براى بازدي آب باترى، درپوش هاى باترى را  اسي
ود ي سانتى متر از صفحات  تروليت باي ح . ارتفاع محلول ال ني باز 
رد.  ارى آب مقطر به آن اضافه  . در صورت نياز مى توان مق باالتر باش

امروزه نيز در خودروها از باترى هاى خش استفاده مى شود. 

دينام (ژنراتور): عالوه بر باترى، مول ديگرى به 
ى را توسط تسمه  اني ه انرژى م نام دينام وجود دارد 
 . ن مى  يل  تب ى  تري ال انرژى  به  و  مى گيرد  موتور  از 
ن و  ار تأمين مى  اى  دينام برق مصرفى باترى را در ابت

همواره آن را در حالت شارژ نگه مى دارد. 

ى و تعليق  ٤ــ فنربن
به علت ناهموارى هاى سطح جاده ها، سيستم تعليق در هر دقيقه بين ١٠٠٠ تا 
ردن اين نوسانات  ار اين قسمت خنثى  ان مى خورد).  ن (ت ١٢٠٠ بار نوسان مى 

است تا ضربه به اتاق خودرو و سرنشينان آن منتقل نشود. 



بازوهاى ترمز

٩١

ايت و فرمان  ٥ ــ ه
مى گيرد.  صورت  فرمان  ه ى  جعبه دن و  فرمان  طريق  از  جلو  چرخ هاى  ايت  ه

. ى باشن رولي ى يا هي اني ن است م فرمان ها مم

٦ ــ چرخ و ترمز 
ت  رت به چرخ ها مى رس و باعث حر نيروى موتور از طريق مجموعه ى انتقال ق

. نن اتومبيل مى شود. الستي ها مجموعه ى وزن خودرو و سرنشينان و بار را تحمل مى 

      بيش تر بدانيد 
م تر  ارد نباي از ٧ ميلى متر  اقل عمق آج در الستي هاى استان ح

ن الستي را درپى خواه داشت. ي ؛ زيرا خطراتى مانن تر باش
ترمز  رت  ق  . مى دانن خوبى  به  همگان  را  ترمز  دستگاه  اهميت  ترمز:  دستگاه 

دراثر افزايش فشار روغن و تأثير آن بر لنت هاى ترمز ايجاد مى شود.

تلمبه اصلى ترمز
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كفش

      بيش تر بدانيد 
ال  ردن پا را روى پ ه به قص ترمز  وقتى رانن
ه  ـ  ر اصلىـ  ، اين نيرو روى سيلن ترمز فشارمى ده
. روغن با فشار  ن روغن پشت آن است ــ اثر مى 
ر  زياد وارد لوله هاى روغن ترمز مى شود و تا سيلن
رهاى  ن در سيلن ترمزهاى هر چرخ پيشروى مى 
ه فشارروغن بر آن ها  چرخ دو پيستون وجود دارد 
فش هاى ترمز مى فشارد.  ن و آن ها را به  تأثير مى 

در نتيجه، خودرو متوقف مى شود.

ون
يست

پيستونپ

نه و شاسى  ٧ــ ب
خودرو،  اساسى  قسمت هاى  از  ى  ي
و  ه  ش سوار  شاسى  روى  بر  ه  مى باش  نه  ب
موتور،  ه ى مجموعه هاى مختلف مانن دربرگيرن
 . لى ها و… مى باش ه، ديفرانسيل، صن جعبه دن

   بحث گروهي
ارى  چرا قسمت هاى مختلف موتور را     روغن 

؟ نن مى 
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فعاليت 
ه  سازن ارخانه ى  توسط  ترمز  روغن  مخزن  ترمز:  روغن  بازدي 
ردن درمخزن مى تواني ارتفاع روغن  ه است. شما با باز ارى ش عالمت گ
، مى توان  . اگر ارتفاع روغن از خط موردنظر پايين تر باش ني نترل  را 

رد. ارى روغن ترمز به آن اضافه  مق

بازدي روغن موتور: در ي موتور ١٢٠ تا ١٥٠ قطعه ى متحر 
وجود دارد. اين قطعات در صورتى مى توانن وظايف خود را به درستى انجام 
ردن  . به اين دليل، قبل از هر بار روشن  ارى شون ه به موقع روغن  دهن 
ش (شاخص)  ار خط  رد. براى اين  نترل  موتور باي سطح روغن آن را 
. اين  رده ان ه است، تعبيه  ارى ش ه روى آن عالمت گ مخصوصى را 

. ثر روغن را نشان مى ده ا اقل و ح شاخص ارتفاع ح



٩٤

رادياتور را  افى است َدِر  رادياتور،  يخ در  ض بازدي آب و  براى 
م بودن آب مى تواني  . در صورت  ني نترل  رده و ارتفاع آب را  باز 

. ني يخ به آن اضافه  ارى آب و ض مق
ردن موتور باعث افزايش گرماى آب رادياتور مى شود.  ار توجه: 
به  رادياتور  آب  شوي  مطمئن  ه  ني  باز زمانى  را  رادياتور  دِر  بنابراين، 

ه است و خطرنا نيست. افى سرد ش ازه ى  ان

فعاليت 
ار رادياتور خن نگه داشتن موتور است.  بازدي آب رادياتور: 

. ود ٧٠٠ درجه ى سانتى گراد مى رس ار به ح حرارت موتور درحال 
فضاها  اين  در  آب  دارد.  وجود  خالى  فضاهاى  موتور  نه ى  ب در 
ن موتور مى شود. دماى  ن و به اين ترتيب، مانع داغ ش ا مى  جريان پي

ود ٧٠ الى ٩٠ درجه ى سانتى گراد است. موتور معموًال ح



٩٥

نيد        تحقيق 
ار ترموستات در موتور چيست؟ ١ــ 

يخ چيست؟ ار ض ٢ــ 
امل پر  يخ به طور  ٣ــ چرا رادياتور را نباي از مخلوط آب و ض

رد؟

ارى و تعمير شيرآالت در منزل  ٢ــ نگه
؛ ني به  تصوير روبه رو نگاه 

١ــ چرا در شيرهاى آب از واشر استفاده 
؟ نن مى 

واشر  تعويض  شاه  نون  تا  آيا  ٢ــ 
؟ شيرهاى آب بوده اي

آب، مايه ى حيات است. پس اين نعمت 
تا  ه  رد  مصرف  گونه اى  به  باي  را  گران بها 



٩٦

ه به  اشتى وسايلى هستن  رد. شيرآالت به ررفتن آن جلوگيرى  ان از به ه ام ّ ح
رد. شما در اين درس با انواع  نترل  ار مصرف ي مايع را  م آن ها مى توان مق

. شيرهاى آب و نحوه ى تعويض واشر در آن ها آشنا مى شوي

         بحث گروهي
١ــ چرا نسبت به تعويض واشر شيرهاى آب باي حساسيت نشان داد؟
؟ ني ٢ــ براى صرفه جويى در مصرف آب، چه راه هايى را پيشنهاد مى 

وتاه  قسمت هاى داخلى شير دنباله 
نه، ٢ــ مغزى. وتاه عبارت ان از: ١ــ ب اجزاى شير دنباله 

ه است: يل ش مغزى از قسمت هاى زير تش
ه، ٤ــ دستگيره. ١ــ حلزونى، ٢ــ مهره و درپوش، ٣ــ مهره ى نگه دارن

حلزونى

نه   ب

همهره و درپوش مهره ى نگه دارن
دستگيره

شير كاملمغزى



٩٧

فعاليت 
وتاه        ١ــ تعويض واشر در شير دنباله 
 . ي ه ى اصلى آب را ببن ا شير فل ١ــ ابت

٢ــ مهره و درپوش مغزى را 
 . ني باز 

 . ني ا  نه ج ٣ــ مغزى را از ب

واشر  پيچ گوشتى،  ي  با  ٤ــ 
ى فرسوده را از جايگاه خود  الستي

 . ني در مغزى خارج 

ى  الستي واشر  ي  ـ  ٥ ـ 
 . سالم را روى مغزى بنشاني



٩٨

در  را  درپوش  و  مهره  ٦ــ 
آچار  با  و  داده  قرار  خود  محل 
 . ني م  مخصوص (فرانسه) مح

ارزيابى  را  ار  نتيجه ى  و  رده  باز  را  آب  اصلى  ه ى  شيرفل ٧ــ 
 . ني

نيد  ر     ف
؟  نن چرا جنس شيرهاى آب را از آلياژ برنز انتخاب مى 

      بيش تر بدانيد
اسه: شيرهاى آب معموًال به صورت مخلوط  ١ــ شير مخلوط تو
قرار  ي ديگر  نار  گرم  و  سرد  آب  لوله ى  دو  يعنى  ؛  مى شون ساخته 
. لوله ى آب سرد در سمت راست و لوله ى آب گرم در سمت چپ  مى گيرن
شير قرار دارد. شيرهاى مخلوط انواع مختلف مانن ي پايه، دوپايه و … 
. قسمت هاى اصلى  ه در صفحه ى بع نمونه هايى از آن ها را مى بيني دارن 

ي شير مخلوط عبارت ان از: 
اصلى  نه ى  ب ٢ــ  سرد،  و  گرم  آب  لوله ى  به  شير  رابط  پايه ى  ١ــ 

شير، ٣ــ َعَلِم شير، ٤ــ مغزى آب سرد و 
ّلگى، ٦ــ مهره هاى  گرم، ٥ـ ـ دستگيره يا 
ى آبى  رابط شير ٧ــ درپوش هاى پالستي
و قرمز روى دستگيـره ٨ ـ ـ مهـره ى روى 

َعَلم ٩ــ       تورى َسِر َعَلم 



٩٩

شير  قسمت  مهم ترين  مغزى  مغزى: 
ميزان  مى توان  آن  م  با  ه  است  مخلوط 
مغزى  روى  بر  رد.  نترل  را  خروجى  آب 
آن ها  اصلى ترين  ه  ه  ش سوار  واشر  ادى  تع
مغزى  ف  در  و  است  ى  الستي تخت  واشر 
اين  به  مربوط  فرسودگى  بيش ترين  دارد  قرار 
يل  واشر است. مغزى از قسمت هاى زير تش

ه است:  ش
ه است.  ه سر آن هزار خار ش ١ــ پيچ يا ميله 

ت  ه پيچ يا ميله ى درون آن حر نه ى مغزى  ٢ــ مهره ى اصلى يا ب
 . ن مى 

ه ميله را درون مغزى ثابت نگه مى دارد.  ٣ــ اشپيل يا خار 
ى.  ٤ــ واشر تخت الستي

ه ى واشر تخت.  نن م  ـ مهره ى مح ٥ ـ 

 انواع شير مخلوط       



١٠٠

فعاليت
ى در مغزى شير مخلوط  ٢ــ تعويض واشر تخت الستي

داراى  مخلوط  شير  چنان چه   . ي ببن را  آب  اصلى  ه ى  شيرفل ١ــ 
را  آن  اصلى،  ه ى  فل به جاى  مى تواني  است  (پيسوار)  فرعى  نترل  شير 

 . ي ببن
ى دستگيره  ٢ــ درپوش پالستي

 . ني را از جاى خود خارج 

روى  از  را  دستگيره  ٤ــ 
 . ني مغزى خارج 

مهره ى  آچار  با  ـ  ٥ ـ 
روى  از  را  مغزى  شش گوش 

 . ني نه ى شير باز  ب

٣ــ با ي پيچ گوشتى، 
پيچ اتصال دستگيره به مغزى 

 . ني را باز 



١٠١

 . ني نه خارج  ٦ــ مغزى را از ب

٧ــ با آچار مهره ى روى 
 . ني ى را باز  واشر الستي

پيچ گوشتى،  ي  با  ـ  ٨  ـ 
واشر فرسوده را از جايگاه خود 

 . ني خارج 

را  سالم  و  نو  واشر  ٩ــ 
در  مخصوص  جايگاه  روى 

 . مغزى قرار دهي
واشر  روى  مهره ى  ١٠ــ 

 . ي را ببن



١٠٢

نه ى  ١١ــ مغزى را روى ب
سفت  آچار  با  و  داده  قرار  شير 

 . نمايي

روى  را  دستگيره  ١٢ــ 
 . مغزى قرار دهي

١٣ــ پيچ اتصال دستگيره 
 . ي به مغزى را ببن

ى را  ١٤ــ درپوش پالستي
 . روى جايگاه خود قرار دهي

ه ى اصلى آب  ١٥ــ شيرفل
را  (پيسوار)  فرعى  نترل  شير  يا 
ار را ارزيابى  رده و نتيجه ى  باز 

 . ني



١٠٣

      بيش تر بدانيد  
نترل (شير پيسوار) همان شير زير دستشويى ها و يا ظرفشويى  ١ــ شير 
ردن فشار آب سرد يا گرم  م و زياد  ه مى توان براى تعمير شير و يا  است 

رد.  از آن استفاده 

لگى شيرها در  ن است دستگيره يا  ٢ــ به هنگام تعمير شيرآالت، مم
اثر رسوب ناشى از امالح آب، از جاى خود خارج نشود. در اين صورت، 
ش به آرامى به آن ضربه بزني  ي و با چ پارچه يا نوارى روى دستگيره ببن

تا از محل خود خارج شود. 



١٠٤

نه شير مخلوط، از ي  ى محل اتصال مغزى به ب ٣ــ براى آب بن
در   ، نن مى  استفاده  است  پالستي  جنس  از  معموًال  ه  تخت  واشر 
ن اين واشر مى توان مراحل تعويض را مشابه واشرهاى  صورت فرسوده ش

ه انجام داد.  گفته ش

نيد          تحقيق 
. در  ني فهرستى از مشاغل مرتبط با موضوعات  اين واح تهيه 
اين   . ني گردآورى  اطالعاتى  مشاغل  از  ي  هر  ويژگى هاى  خصوص 
خود  ادهاى  استع و  عالقه  روحى،  و  جسمى  ويژگى هاى  با  را  ويژگى ها 
؟ آيا در انجام اين شغل فرد  . آيا شما به اين مشاغل عالقه من هستي بسنجي

موفقى خواهي بود؟ 



١٠٥

 واحد ۶

ساختمان ساز و راه 



١٠٦

ت در امور شهرى و روستايى  مشار
سانى  چه  ه ى  عه به  ساز  و  ساخت  مسئوليت  شهر،  ي  در  مى داني  آيا  ١ــ 

است؟ 
٢ــ وظيفه ى ي نوجوان در قبال ساخت و ساز در شهر يا روستا چيست؟ 

نترل ساخت و ساز ساختمان ها در شهرها و روستاها از دو جهت حائز اهميت 
است: 

به گونه اى  ساختمان  موقعيت  ؛ ٢ــ  باشن افى  ام  استح داراى  ساختمان ها  ١ــ 
. به همين دليل، سازمان هاى  ن وچه تجاوز ن ه به زمين همسايه و خيابان و  انتخاب شود 
. اما نظارت مستقيم توسط شهردارى ها  مختلفى بر ساخت و ساز ساختمان ها نظارت دارن
مات شهرى شامل تميز نگه داشتن شهر، ايجاد  اعمال مى شود. شهردارى ها عالوه بر خ
يفيت  وچه ها و خيابان ها، نظارت بر  شى  ول  ردن و ج ، آسفالت  فضاى سبز و پار

 . ه دارن نترل ضوابط و معيارهاى فنى را نيز برعه ساختمان سازى و 

       بحث گروهي 
رد؟  ات ايمنى توجه  چرا در هنگام ساختن ساختمان باي به ن
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ات ايمنى در ساختمان سازى رعايت ن
ات ايمنى همواره تلفات جانى و خسارت هاى مالى  م توجه ساختمان سازان به ن ع
ات ايمنى و ارتباط  ت در اجراى ن در پى دارد. شما دانش آموزان مى تواني با مشار
ني و با اين كار وظيفه ى خود  با مسئوالن شهردارى از حوادث ساختمانى جلوگيرى 

 . ان انجام دهي را در قبال حفظ جان شهرون
ان، عبارت ان از:  ات ايمنى براى شهرون ردن ن خطرات ناشى از رعايت ن

١ــ سقوط اجسام و مصالح از ارتفاع (ساختمان هاى در حال ساخت) روى سر 
ار  ؛ براى جلوگيرى از اين گونه حوادث، پيمان ن ه در حال رفت و آم انى  شهرون
(ساختمان ساز) باي با استفاده از داربست و تورى، فضاى امنى را براى رفت و آم 

ان فراهم سازد.  شهرون

ه در  ارگرانى  ار، براى جلوگيرى از اين حادثه،  ارگران در حال  ٢ــ سقوط 
. در ضمن، الزم  نن مربن ايمنى استفاده  ، باي از  نن ار مى  فضاى باز و در ارتفاع 

 . است اطراف نورگيرها و چاله هاى آسانسور با ايجاد حفاظ ايمن شون

ساختمان سازى با حفاظت
ون حفاظت  ساختمان سازى ب

 تورى محافظ

داربست

مربن ايمنى  ارگر با 

ون  ارگر ب  
مربن ايمنى



١٠٨

ون حفاظ  ٣ــ سقوط افراد در چاه هاى ب
ون جان پناه ساختمان با جان پناه ساختمان ب

ون حفاظ چاه با حفاظ چاه ب

 گود با حفاظ   
ون حفاظ      گود ب

انال با حفاظ    ون حفاظ        انال ب   
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 : ني به تصوير مقابل نگاه 
ام ساختمان مناسب تر  موقعيت 

است؟ چرا؟ 

اث ساختمان در مجاورت گسل  اح

گسل     

الف هاى افقى و عمودى)   ى ديوارهاى آجرى ( الف بن     جزئيات 

 ديوار باربر   

الف فلزى الف بتنى   

ى ي ساختمان با تيرآهن يا شناژ  الف بن  نحوه ى 

 . ني ل هاى زير با دقت نگاه  به ش
الف (شناژ) در ساختمان چيست؟  ه وظيفه ى  آيا مى داني 

ى  الف ها همانن استخوان بن
ه نيروهاى ناشى از  ن انسان هستن  ب
ره ى ساختمان را به زمين  زلزله بر پي
نن و از فروريختن ديوارها  منتقل مى 
. آيين نامه ها براى  جلوگيرى مى نماين
ساختمان هاى  خرابى  از  جلوگيرى 
را  ساختمان ها  اين  گان  سازن آجرى 
الف هاى بتنى و  ه از  نن  ملزم مى 

 . يا فلزى استفاده نماين



ى با سقف طاق  الف بن ون   تصوير ١ــ ساختمان ب
ه اين ساختمان در برابر زلزله  ضربى را نشان مى ده 

مقاوم نيست.

ه در اثر  تصوير ٢ــ ساختمان با طاق ضربى را نشان مى ده 
ه است.  لى ويران ش زلزله به 

ه به علت  تصوير ٣ــ ساختمان سنگى را نشان مى ده 
ه است.  الف در اثر زلزله ويران ش ردن از  استفاده ن

ى بوده  الف بن ه داراى  تصوير ٤ــ قسمتى از ساختمان 
رده و فرونريخته است. اما بقيه ى  در برابر زلزله مقاومت 

ه است.  ى ويران ش الف بن ون  ساختمان ب
اف خوردن قسمتى از جاده و  ـ ش تصوير ٥ ـ 
ه مى شود.  تخريب ساختمان ها در اثر زلزله دي

١١٠

نيد  ر  ف
ه  ساختمان هايى  يا  است  زلزله  اثر  در  زلزله  از  ناشى  تلفات  آيا 

؟  ه ان غيراصولى ساخته ش
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نيد          تحقيق 
ونت خود (شهر يا روستا) بررسى  به طور گروهى در مورد محل س

 . الس ارائه نمايي ني و به سؤاالت زير پاسخ داده و پاسخ ها را به 
گى شما زلزله خيز است؟  ١ــ آيا محل زن

داشته  هايى  پيام چه  و  افتاده  اتفاق  زمانى  چه  در  زلزله  آخرين  ٢ــ 
است؟ 

٣ــ پس از آن چه تغييراتى براى جلوگيرى خسارات ناشى از زلزله 
ه است؟  ار گرفته ش در ساختمان ها به 

 . گى خود داري ٤ــ آيا خاطراتى از زلزله محل زن

    فعاليت
ين خود به شهردارى ها  ١ــ دانش آموزان عزيز مى توانن به همراه وال
نن يا با نوشتن نامه و درخواست از شهردارى، در امور ساختمان سازى  مراجعه 
. در زير چن نمونه نامه ى درخواست  ت نماين و رعايت مسائل ايمنى مشار

دانش آموزان از شهردارى را آورده ايم.
 

شهردارى محترم منطقه / ناحيه 
با سالم 

ه  است  ه  ش حفر  انالى   …… آدرس  به  ما  رسه ى  م مسير  در 
.خواهشمن است  نن ان در آن سقوط  ن است دانش آموزان و شهرون مم

انال ساخته شود.  دستور فرمايي تا حفاظ مناسبى براى اين 
ر محسن جامى، دانش آموز سال سوم راهنمايى با تش
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شهردارى محترم … 
با عرض سالم 

م  ه به علت ع اث است  در خيابان …… ساختمانى در دست اح
رعايت حفاظ، احتمال سقوط مصالح به خيابان مى رود. خواهشمن است 
ار اين ساختمان دستور فرمايي  براى جلوگيرى از حوادث احتمالى به پيمان

 . ام نماين تا نسبت به ايجاد حفاظ اق
ر دانش آموزان سال سوم راهنمايى  با تش

شاهى  شهردارى محترم مل
با سالم و عرض خسته نباشي 

ه هنوز نامى  ه  انى ساخته ش به اطالع مى رسان در محله ى ما مي
ان را به ياد سردار  ه است. خواهشمن است نام اين مي براى آن انتخاب نش

 . ارى فرمايي جبهه هاى نبرد حق عليه باطل، شهي على بسطامى نام گ
رسه ى …… ر جمعى از دانش آموزان م با تش

ت سازى  ما
ه  وچكى از چيزى است  سان و نمونه هاى  ار مهن ى از ابزارهاى  ت ي ما

 . مى خواهن بسازن و آن را براى توضيح و توجيه در معرض دي قرار مى دهن



١١٣

ي  درباره ى  وتاهى  زمان  در  مى خواهن  ه  سانى  و  فنى  غير  افراد  براى 
ار  ت بهترين روش توضيح و توجيه و ارائه ى  ، ما نن سب  طرح اطالعات جامعى 

است. 
س به ميزان خالقيت خود مى توان  ارد و هر ت سازى نياز به آموزش خاص ن ما
ت ها را از چوب، يونوليت، فوم،  ت سازان ماهر، ما در آن مهارت به دست آورد. ما

 . پالستي و مقواى مخصوص و گاهى از ِگل مى سازن
ت ساده اى  ، ما ه در دسترس داري شما هم مى تواني با استفاده از مصالحى 

ت عبارت ان از:  . وسايل الزم براى ساخت ما بسازي
ت)  ١ــ چسب (چسب متناسب با مصالح ما

٢ــ قيچى و يا … 
ت (چوب، نى، مقوا، يونوليت، فوم و …)  ٣ــ مصالح ما

٤ــ ي صفحه ى چوبى يا مقوايى ضخيم 
ت شما از جنس يونوليت يا فوم است، نمى تواني قطعات آن را با چسب هاى  اگر ما
ه مصالح را نمى سوزان (حل  ه باي از چسب مخصوصى  معمولى به هم بچسباني بل
ا مى شود.  . اين نوع چسب ها در فروشگاه هاى نوشت افزارى پي ني )، استفاده  ن نمى 
، مى تواني از سوزن ته گرد يا چسب  اري ه به اين نوع چسب دسترسى ن در صورتى 

 . ني چوب استفاده 

فعاليت 
ت  ٢ــ ساخت ما



محل استقرار گوشه ى اتاق 

٣س ٣س ٣س ٣س  ١س١٠س١٠س

 ١/٥س

٤س
٤س

١س١س

٢/٥س ٢/٥١

١٢س

٢س

١١٤

مواد الزم:
١ــ مقواى ضخيم به ابعاد ٥/٥ * ٣٣ و ٨ * ١٢ سانتى متر 

٢ــ چسب مايع 
٣ــ سوزن ته گرد 

٤ــ چاقو 
ـ قيچى  ٥ ـ 

بريت چن بسته  ـ  ٦ ـ 
ار  ــ مراحل 

ني و سپس، در محل خط چين  شى  ل خط  ١ــ مقوا را مطابق ش
م عمق ايجاد  . آن گاه با چاقو در محل خط ها شيارى  آن را با قيچى ببري

 . ني

٤س

٤س



١١٥

، مى تواني از مصالح مختلف استفاده  ه ساخته اي تى  براى زيبايى ما
؛ براى مثال:  ني

 ، اغ رنگى، تخته ى ناز براى ساخت در: طلق شفاف يا رنگى، 
ه و …  شى ش فوم يا يونوليت خط 

ه، پوست تخمه  بريت، نى يا چوب نيم ش نه: چوب  براى ساخت ب
، ماسه ى نرم و …  ارونى خش و پسته، ما

ه، پوست پسته،  بريت، نى، چوب نيم ش براى ساخت سقف: چوب 
ف، ماسه ى نرم و …  ، ص ارونى خش ما

ت سبز    مو

ه١  ل تا بزني و سپس محل هاى نشان داده ش ٢ــ مقوا را مطابق ش
ل به  . پس از چن دقيقه، اجزا را مطابق ش ني را به چسب مايع آغشته 

 ٢. ني هم وصل 

١ــ محل هاشور خورده 
. ن ازه ى مساوى سايه بان ايجاد مى  ه ابعاد سقف از اتاق بزرگ تر است و سقف از هر طرف اتاق به ان ني  ٢ــ دقت 



١١٦

ت، مقواى شطرنجى، ماسه ى نرم و …  ف: مو براى ساخت سطح 
براى ساخت درختان: سوزن ته گرد رنگى، ميوه و شاخه ى بوته ها، 

شاخه ى جارودستى و … 
اچ سبز و …  ، گياهان سبز، اس براى ساخت فضاى سبز: شوي

ا با گواش رنگى به  توضيح: شاخ و برگ درختان را مى تواني ابت
ت هاى  . در تصاوير زير ما ار ببري ني و سپس به  دلخواه رنگ آميزى 

 . مختلفى را مى بيني



١١٧

؛ به همين دليل، اگر مانع يا  تپه اى در  راه ها نباي پيچ يا شيب تن داشته باشن
ى زياد آن شود، باي مسير  ه موجب تن مسير ي جاده يا راه آهن وجود داشته باش 
رد يا آن مانع را برداشت. در راه سازى اگر تپه اى را برداريم اصطالحًا  راه را عوض 
بريزيم،  آن  داخل  خا  و  باش  گود  جايى  اگر  و  مى شود  گفته  آن «خا بردارى»  به 

ريزى» گفته مى شود.  اصطالحًا «خا
رد؛  ريزى  ه نمى توان آن ها را خا اغلب، در مسير راه ها، رودخانه ها قرار دارن 
نيم.  ار مانع جريان يافتن آب مى شود. در اين گونه موارد از پل استفاده مى  زيرا اين 
مزاياى  ام  هر ه  ني  ه مى  مشاه را  مختلف  پل هاى  از  ادى  تع زير،  ل هاى  ش در 

 . ل ان : بعضى حالت خرپايى دارن و بعضى قوسى ش خاص خود را دارن

پل معلق روى دريا  

راه سازى 
ه مسافرت و حمل و نقل روى آن ها انجام  شورن  راه ها شريان هاى حياتى ي 

مى شود. پس باي آن ها را با دقت ساخت. 

تونل زيرزمينى (مترو)  

 نقشه بردارى از مسير 



١١٨

آيا مى داني چرا از پل هاى مختلف استفاده مى شود؟ 
 . ني پس ي پل ساده بسازي و بع خودتان نتيجه گيرى 

فعاليت 
ست پل  ٣ــ ساختن ي پل قوسى و تعيين بار ش

مواد و وسايل مورد نياز: مقوا به ابعاد ٥ * ٢٠ سانتى متر چهار 
د  عبى يا وزنه ــ آجر ٢ ع ادى تخته ى م برگ ــ تع

  س

ار  مراحل انجام 
الف ــ آجرها را به فاصله ى ١٧ سانتى متر از هم قرار دهي و چهار 
ن  چي با  آن گاه   . اري بگ آجرها  روى  بر  هم  روى  ل  ش مطابق  را  مقوا 
ين  . ب وزنه ها و افزودن به آن ها ببيني مقواها در چه زمانى خم مى شون

        . ني ست اين پل را تعيين  ترتيب، شما مى تواني بار ش



١١٩

گونه ى  به  را  آزمايش  و  بچيني  نارى  در  را  ه  ش تعيين  وزنه هاى 
 . ديگرى انجام دهي

ست آن را  ب ــ مى تواني آزمايش را با دو مقوا انجام دهي و بار ش
ه بين آجرها  ى از مقواها را به صورت خم ش ار ي . براى اين  ني تعيين 
سان شود. سپس  ه باالى قوس آن با سطح آجرها ي طورى قرار دهي 
ست  . در اين حالت، بار ش ل ــ روى آن قرار دهي ي مقوا ــ مطابق ش
ست پل در اين حالت از  ، بار ش ه مى بيني . همان طور  ني پل را تعيين 

 . پل اولى بيش تر است و اين به معناى مقاوم تر بودن اين پل مى باش

 ١٧ س

 ١٧ س

آجر عبى تخته ى م

ست  بار ش



١٢٠

نتيجه گيرى 
ام پل بيش تر بود؟  الف ــ مصالح مصرفى (مقواها) در 

 . ني ام پل بيش تر بود؟ علت را بيان  ب ــ مقاومت 

ه است، هر سال به دليل  ه پنجاه سال قبل ساخته ش ٤ــ ي شهر 
رد، دچار خسارت هاى جانى و  ه از وسط شهر مى گ طغيان رودخانه اى 



١٢١

ه ان و  . در اين شهر، ساختمان ها در دوطرف رودخانه بنا ش مالى مى شون
 . نن مردم از طريق دو پل از روى رودخانه، عبور و مرور مى 

اغ  روى  را  آن  طرح  و  مجسم  خود  ذهن  در  را  شهر  اوًال  ١ــ 
 . شي ب

ه هاى خود را  ٢ــ براى جلوگيرى از خسارت هاى مالى و جانى، اي
ه هاى گروه هاى مختلف را با هم مقايسه و  . اي ني اغ پياده  ارائه و روى 

 . ني بهترين ها را انتخاب 
ـ خالصه ى درس را در منزل بنويسي خالصه درس خود را با  ٥ ـ 

. ني ميل  خالصه درس دوستانتان مقايسه، اصالح و ت
 

نيد         تحقيق 
اين  در  و  چيست؟  ساختمان سازى  به  وابسته  صنايع  مى داني  آيا 
؟  دارن وجود  ساختمان سازى  مختلف  بخش هاى  در  مشاغلى  چه  رابطه 
ر تحصيلى و  اين مشاغل چه ويژگى هايى دارن و فرد باي دارا چه م

شرايط جسمى باش تا بتوان به اين مشاغل وارد شود. 



١٢٢

 واحد ۷

٢ـ پوشا  ١ـ خورا



١٢٣

يه ى مناسب  تغ

؛  ني به تصوير باال نگاه 
نياز  سانى  ي اى  غ به  متفاوت  فعاليت هاى  با  مختلف  سنين  در  افراد  آيا  ١ــ 

؟  دارن
، چه مسائلى ايجاد مى شود؟  اى انسان متناسب با نياز او نباش ٢ــ اگر غ

مواد  اشت  به ى،  ّ مغ مواد  مورد  در  راهنمايى  دوم  و  اول  سال هاى  تاب  در 
. هم چنين  ايى مطالبى آموختي ز تهيه و فروش مواد غ اشت آشپزخانه و مرا ايى، به غ
سب  يه اى آن ها مهارت هاي  ايى سالم و حفظ ارزش تغ ا و موادغ در مورد انتخاب غ
ه مى خورد، بستگى دارد.  ايى  زيادى به غ ه سالمت انسان تا ح . مى داني  ردي
افى  ار و فعاليت و مواد  اى مناسب باي عالوه بر رفع گرسنگى، انرژى الزم براى  غ
ه ى  . اين وظايف به عه ن را داشته باش امل و ترميم ب ، ت براى سالمت و شادابى، رش

١ــ خورا 



١٢٤

 . نن ن را تأمين مى  يه اى ب ام بخشى از نيازهاى تغ ه هر ى است  مواد مغ
ى  ّ ايى براى تأمين مواد مغ . تنّوع غ افى و متنوع باش اى مناسب باي سالم،  غ
ايى همه ى افراد  . نيازهاى غ ار آن باي مناسب باش ن ضرورى است اما مق مورد نياز ب
ن  م تر يا بيش تر از ح نياز به ب ار  ايى به مق سان نيست. چنان چه هري از مواد غ ي
ير است؛ مثل: اختالل در رش جسمى و  ه گاه جبران ناپ ، مسائلى ايجاد مى شود  برس
ى الزم مثل پروتئين ها يا چاقى در  مبود بعضى مواد مغ ان و نوجوانان به دليل  ود ذهنى 

ه خود عامل بسيارى از بيمارى هاست.  ايى  اثر استفاده ى بيش از ح از مواد غ
    

   بيش تر بدانيد 
ه  نن  مى  تعيين  الرى  برحسب  را  انسان  ايى  غ نيازهاى  ميزان 

ار آن، تقريبى است.  مق
ه مى توان دماى ي گرم آب مقطر  ار گرمايى است  الرى مق ي 

را از ١٥ به ١٦ درجه ى سانتى گراد باال ببرد. 
الرى و از  ى نشاسته اى و پروتئينى ٤  از سوختن ي گرم مواد قن

الرى انرژى تولي مى شود.  سوختن ي گرم چربى ٩ 



١٢٥

انرژى مورد نياز افراد معمولى با فعاليت هاى عادى 

الرىسن الرىسنيلو يلو
٣١٠٠پسران ١٥ــ١٣ سال ٣٦٠٠ــ١ ماه
٢٦٠٠دختران ١٥ــ١٣ سال٦٧٠٠ــ٣ ماه
٣٦٠٠پسران ١٩ــ١٦ سال١٢١٠٠٠ــ٦ ماه
٢٤٠٠دختران ١٩ــ١٦ سال٣١٣٠٠ــ١ سال
٣٢٠٠مردان بالغ٦١٧٠٠ــ٤ سال
٢٣٠٠زنان بالغ٩٢١٠٠ــ٧ سال

ار اضافى براى باردارى١٢٢٥٠٠ــ١٠ سال ٤٥٠مق
ار اضافى براى شيردهى ١٠٠٠مق

ايى گروه هاى غ



١٢٦

          بحث گروهي
اها در خانواده  ام ي از غ ١ــ با توجه به تصوير صفحه  قبل 

شما مصرف نمى شود؟ چرا؟ 
ايى مورد استفاده ى مردم در نقاط گرمسير و سردسير  ٢ــ آيا مواد غ

سان است؟ چرا؟  ي
؟  نن اهايى را بيش تر     مصرف مى  ٣ــ در منطقه ى شما مردم چه نوع غ

چرا؟ 
شور و  ايى و نحوه ى استفاده از آن ها در مناطق مختلف  دسترسى مردم به مواد غ
ات منطقه، وضعيت اقتصادى، آداب و رسوم و  در دنيا متفاوت است و به آب و هوا، تولي
ه در مناطق مختلف  ايى  ايى هر منطقه بستگى دارد. اما هر نوع غ هب و عادت هاى غ م

ايى است.  دنيا تهيه و مصرف مى شود مخلوطى از گروه هاى مختلف مواد غ
ن آن ها را به ٥ گروه اصلى و ي  ايى مختلف در ب با توجه به نقش اصلى مواد غ

؛ شامل:  رده ان گروه متفرقه تقسيم 
يل  اى انسان را تش ه ى غ ه بخش عم ١ــ گروه نان، غالت و فراورده هاى آن 

 . ه نيز مى گوين اى پايه يا عم . به آن ها غ مى دهن
٢ــ گروه ميوه ها  

٣ــ گروه سبزى ها 
بار و تخم مرغ  ٤ــ گروه گوشت، حبوبات، خش

ـ گروه شير، ماست و پنير  ٥ ـ 
ها و مواد افزودنى)  ٦ــ گروه متفرقه (چربى ها، قن

ازه ى مورد نياز  ايى در ان ايى روزانه باي شامل همه ى گروه هاى غ برنامه ى غ
ايى هيچ گروهى نمى توان جايگزين  ايى) موادغ . (مطابق با هرم راهنماى موادغ باش
و  م  بسيار  باي  متفرقه  گروه  ايى  موادغ مصرف  ار  مق شود.  ديگر  گروه  ايى  موادغ

 . ود باش مح



ايى روزانه (براى افراد سالم بالغ)          راهنماى انتخاب موادغ

ايى اد واح مورد نياز گروه غ ى اصلىتع مواد مغ
 موجود در گروه 

ازه ى هر  ايى وان موادغ
 واح آن 

١ــ شير و لبنيات 
گروه سنى ٭١: ٢واح

گروه سنى ٭٭٢: ٤ــ٣ 
واح

لسيم، فسفر،  پروتئين، 
روى، بعضى ويتامين هاى 

گروه ب، ويتامين آ 

شير و ماست ــ ١ ليوان 
 پنير ــ ٤٥ تا ٦٠ گرم 

ش پاستوريزه ــ ١ ليوان
بستنى پاستوريزه ــ      ليوان

١٢٧

         بيش تر بدانيد
ازه ى هر سهم آن   ايى و ان هرم راهنماى مواّد غ

راهنما  
ر  ش ه)     ش افزوده  و  (طبيعى           چربى 
ر  ه) نمادهاى فوق، چربى، روغن و ش (افزوده ش

 . ايى را نشان مى دهن ه به مواد غ اضافه ش

چربى ها، روغن ها و شيرينى جات بسيار ان 
 . ني مصرف 

گروه گوشت، طيور، ماهى، 
حبوبات  خش و تخم مرغ و 

خش بار ٢ الى ٣ سهم 

گروه شير، ماست و پنير ٢ 
الى ٣ سهم 

گروه ميوه ها ٢ الى ٤ 
سهم 

گروه سبزى ها 
٣ الى ٥ سهم 

ايى  هرم راهنماى مواد غ

غالت،  نان،  گروه 
ارونى  ٦   برنج و ما           

الى ١١سهم 

٭ گروه سنى ١ــ گروه بزرگ ساالن سالم و بالغ است. 
، جوانان، زنان باردار و شيرده است.  ٭٭ گروه سنى ٢ــ گروه سنى در حال رش

 بيش تر بدانيد



١٢٨

٢ــ گوشت، حبوبات 
و مغزها و تخم مرغ

گروه سنى ١ و ٢ 
٣ــ٢ واح 

پروتئين، آهن، روى 
بعضى ويتامين هاى 

گروه     ب

گوشت پخته ــ ٦٠ تا ٩٠ گرم
د  تخم مرغ ــ ٢ ع

ه ــ ١ ليوان حبوبات پخته ش
 حبوبات خام ــ     ليوان
مغزها ــ       تا ١ ليوان 

٣ــ ميوه ها 

گروه سنى ١ و ٢ 
٤ــ٢ واح 

ويتامين ث، ويتامين 
آ بعضى ويتامين هاى 

گروه      ب، فيبر 

ميوه خش ــ    ليوان 
ميوه پخته ــ      ليوان 
آب ميوه ــ      ليوان

 
ميوه متوسط (هلو، سيب، 

د  پرتقال) ــ ١ ع
طالبى متوسط ــ  

حبه انگور ــ      ليوان 

 
٤ــ سبزى ها

گروه سنى ١ و ٢ 
ـ ٣ واح  ٥ ـ 

ويتامين آ، ويتامين ث، 
، منيزيم،  اسي فولي

فيبر

ه ــ  سبزى خام خردش
 ليوان

سبزى هاى برگ دار خام ــ 
١ ليوان 

سبزى پخته ــ      ليوان
د  سيب زمينى متوسط ــ ١ ع

ـ نان و غالت  ٥ـ 

گروه سنى ١ و ٢ 
١١ ــ ٦ 

نشاسته، بعضى 
ويتامين هاى گروه ب، 

آهن، منيزيم، فيبر، روى 

انواع نان ــ ٣٠ گرم 
ف  نان سنگ و بربرى ــ ١ 

دست 
ارونى پخته ــ      ــ                 برنج و ما

ـ گروه متفرقه  ٦ ـ 
نى هاى شيرين و  شامل: چربى ها، شيرينى ها، ترشى ها، شورى ها و چاشنى ها ، نوشي

ايى شود و در مصرف آن باي به  گازدار. مصرف اين گروه نباي جايگزين گروه هاى غ
 . ود باش لى مصرف آن ها باي مح الرى مورد نياز هر فرد دقت شود. به طور  ميزان 

ليوان
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نيد         تحقيق 
ايى ي  ولى تنظيم نمايي و مصرف موادغ مطابق نمونه ى زير، ج
ايى  ني و آن را با مثلث راهنماى موادغ شبانه روز خود را در آن يادداشت 

 . ني مقايسه 
اى  ايى شما مطلوب است؟ مصرف روزانه ى غ ١ــ آيا برنامه ى غ

شما چه تفاوتى با اين هرم دارد؟ 
ني تا به وضعيت  ايى خود ايجاد  ٢ــ چه تغييراتى باي در برنامه ى غ

؟  مطلوب برسي
ايى  گروه هاى مواد غ

ه خوردم اهايى  لبنيات ميوه ها سبزى ها غالت غ

گوشت/
تخم مرغ/
حبوبات/ 

مغزها

چربى ها/ 
ها قن

صبحانه 
نان

پنير 
چاى شيرين

شير 

*
*

*
*

ناهار
 ، ش آش جو (جو، حبوبات، 

برنج، سبزى، پيازداغ) 
نان و پنير و سبزى خوردن 

*

*

*

*

*

*

**

شام 
اهو،  ويچ مرغ (نان، مرغ،  سان

گوجه فرنگى، خيارشور) 
نوشابه 

***

*

ه ها ويت و نوشابه(صبح)ميان وع بيس
ميوه و بادام زمينى (عصر)

*
**

* *
*

٥٣١٤٣٦جمع
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گى يه ى دوران مختلف زن تغ
   آيا مي دانيد! 

و  جوانان  اى  غ با  سال  دو  زير  ان  ود اى  غ نوع  و  ار  مق ــ 
نوجوانان چه تفاوتى دارد؟ 

از  بعضى  در  نيست.  سان  ي گى  زن مراحل  همه ى  در  انسان  ايى  غ احتياجات 
ايى  ن به موادغ امل بيش تر است، ب ه سرعت رش و ت ى و نوجوانى  ود دوره ها مانن 
بيش ترى نياز دارد. هم چنين در شرايط خاصى چون دوران بيمارى و بازسازى بع از 
ي جسمى و در دوران باردارى و شيردهى زنان،  آن، هنگام انجام دادن فعاليت هاى ش
ن فعاليت ها و قرار گرفتن انسان  م ش ايى افزايش مى ياب اما با  بعضى از نيازهاى غ

م تر مى شود.  ايى  در سنين ميان سالى و پيرى، نياز به بعضى موادغ
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ى بيش تر بدانيد م اى  يه ى شيرخوار و شروع غ تغ
اى هر مرحله  غ
به مرحله ى بع 
اضافه مى شود

 ٠ تا ٦ ماهگى 
(شير مادر برحسب تمايل شيرخوار)  

شير مادر

 روزانه ١٥٠٠ واح 
ويتامين A  و ٤٠٠ 
 D واح ويتامين

  ٧ماهگى
 (شير مادر + ٢ تا ٣ وعه غا)   

 شير پاستوريزه   بادام 

آرد برنج  شير پاستوريزه  

برنج

  فرنى يا حريره 
بادام و يا هر نوع 

حريره محلى

  انواع پوره، پوره 
و، پوره هويج، 

پوره سيب زمينى   

هويج 

 سيب زمينى
و انواع 

ه   سوپ له ش
يا آش

آب

 گوشت مرغ  
گوشت قرمز

(هويج،  رشته فرنگى سبزيجات   
سيب زمينى، جعفرى،

 گشنيز)

ى را  م اى     غ
م شروع  ار  از مق
ريج متناسب  به ت
ود  با اشتهاى 

ني  زيادتر 

آب ميوه 

انواع نان 

ماست
 زرده ى تخم مرغ پخته

ره روغن يا 

حبوبات (لپه، لوبيا، 
س، ماش)  ع

سوپ يا آش

 ٨ ماهگى
 (شير مادر + ٢ تا ٣ وعه غا) 

   ٩ تا ١١ ماهگى
 (شير مادر + ٣ تا ٤ وعه غا)

ته نرم با گوشت   
رده چرخ 

 گوشت مرغ
 گوشت قرمز

ويت ساده  بيس

ه     ميوه له ش

خرما   

  ١٢ ماهگى به باال
اى خانواده     (٤ تا ٥ وعه غا + شير مادر)   سفره غ

 هرگز به زور 
و اجبار به 
ا  ود غ

. هي ن

امل   تخم مرغ 

پنير سالم

بستنى پاستوريزه  

ه يا پاستوريزه    شير جوشي
ان محروم از  ود (براى 

شير مادر)

برگه زردآلو 
بار خش

شمش    

 توت خش  

ان به  ود  
ه هاى  اد وع تع
ايى بيش ترى  غ

 . نياز دارن

ر ش
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ى ود  دوران شيرخوارگى و 
ود تا سن ٦ ماهگى  ا براى  ه پيش از اين گفتيم، مناسب ترين غ همان طور 
 ، ود به هر دليل از شير مادر محروم باش ه  فقط شير مادر است اما در صورتى 

 . نن ايى او را با شير مصنوعى تأمين مى  نيازهاى غ
دارد.  احتياج  ى  م اى  غ به  مادر  شير  بر  عالوه   ، بع به  ٦ماهگى  از  ود 

ارد.  تصوير صفحه ى قبل اطالعات مورد نياز در اين زمينه را در اختيار شما مى گ

رسه، نوجوانى و بلوغ دوران م
دو  و  اصلى  اى  غ ه  وع سه  در  ى  مغ مواد  انواع  به  رسه  م سنين  در  فرد  هر 
ه نياز دارد. در اين سنين، صرف صبحانه از اهميت خاصى برخوردار است.  ميان وع
ز  ، با دقت و تمر افى صبحانه مى خورن ر  رسه به ق ه قبل از رفتن به م افرادى 
، بيش تر  ه صبحانه مى خورن انى  ود . بهره ى هوشى  نن الس عمل مى  بيش ترى در 

 . نن ون صبحانه آغاز مى  ه روز را ب سانى است  از 

به ويژه  امل،  ت و  رش  سرعت  ن،  ب ساز  و  سوخت  افزايش  دليل  به  نوجوانان 
ايى  رش عضالنى و استخوانى، به انرژى بيش ترى نياز دارن و باي از انواع موادغ

 . نن به خصوص شير و لبنيات استفاده 
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تأمين  ه  وع ميان  طريق  از  فرد  نياز  مورد  انرژى  از  بخشى  نوجوانى  سنين  در 
م ارزش و مضر (چرب، شور  ايى  مى شود. به همين دليل، به جاى استفاده از موادغ
ايى  ره و تخم مرغ و ساير موادغ يا زياد شيرين) باي از انواع ميوه هاى تازه، شير، پنير، 

ه استفاده شود.  مفي به عنوان ميان وع
ايى در اين دوران، زمينه را براى بروز بسيارى از بيمارى هاى  عادت هاى ب غ
دوران بزرگ سالى مثل بيمارى هاى قلبى و عروقى، فشار خون و انواع سرطان فراهم 

 . ن مى 

دوران باردارى و شيردهى
ود و تأمين  يه ى مادر براى حفظ سالمت مادر و  در اين دوران توجه به تغ

افى جنين و نوزاد بسيار اهميت دارد.  رش 
الرى بيش ترى نياز دارن و باي روزانه از انواع  مادران در دوران باردارى به 
ايى تازه و سالم شامل: شير، گوشت و تخم مرغ، انواع ميوه و سبزى، نان و  موادغ

 . نن غالت استفاده 
ايى مادران در دوران شيردهى از دوران باردارى نيز بيش تر است.  نيازهاى غ
ايى باي از شير و لبنيات بيش ترى استفاده  در اين دوران، آن ها عالوه بر ساير موادغ

 . نن

    بيش تر بدانيد
ى دوران سالمن

م ترى  ن به انرژى  اهش يافتن فعاليت ها، ب ى به دليل  در دوران سالمن
بيمارى هاى  و  جسمى  الت  مش با  دوران  اين  در  افراد  اغلب  دارد.  نياز 
مختلف و نيز افزايش وزن و ذخيره ى چربى روبه رو مى شون و به همين دليل، 

 . نن ايى مناسب با شرايط جسمى خود را رعايت  باي برنامه ى غ
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 . گنجان را  لبنيات  و  شير  باي  حتمًا  ان  سالمن ايى  غ برنامه ى  در 
استفاده ى روزانه از آب بيش تر و انواع سبزى ها و ميوه ها براى سالمت 
آن ها الزم است. در اين دوران، مصرف مواد پروتئينى، چربى و نشاسته اى 

 . اهش ياب باي 
دوران بيمارى و نقاهت 

اهاى خاصى  ان در دوران بيمارى به غ ود افراد بيمار به خصوص 
ه با تب و اسهال  ن به بيمارى هايى  ان در صورت دچار ش ود  . نياز دارن
. در اين گونه شرايط باي با  ن اى بيش ترى نيازمن همراه است، به آب و غ
اى بيمار  ايى بيمار افزود. غ ه هاى غ ، به وع توجه به دستورات پزش

باي مقوى باش و به راحتى هضم شود. 
حال  و  مى رود  بين  از  ريج  ت به  بيمارى  عالئم  نقاهت  دوران  در 
بيمار رو به بهبودى مى رود. در اين دوران اشتهاى افراد بهتر مى شود و 
ه  ايى مقوى، در ٥ تا ٦ وع ان باي روزانه با انواع موادغ ود به خصوص 

 . يه شون تغ

فعاليت
ايى هفتگى  ١ــ تهيه ى برنامه ى غ

ول انرژى مورد نياز افراد (صفحه ى ١٢٥) انرژى  ــ با توجه به ج
 . ني مورد نياز خود را تعيين 

ايى روزانه (صفحه  ول راهنماى انتخاب موادغ ــ با استفاده از ج
ي  خود،  عالقه ى  و  ويژگى ها  با  مناسب  ايى  غ نيازهاى  ١٢٨ــ    ١٢٧) 

 . ايى روزانه و ي برنامه ى هفتگى بنويسي برنامه غ
ــ چنان چه مى تواني با توجه به شرايط خاص ساير افراد خانواده، 

 . ني ايى هفتگى براى خانواده ى خود تهيه  ي برنامه ى غ
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ان ود ى براى  م اى       ٢ــ تهيه ى ي نوع غ
ان و طرز  ود ى  م اى  ــ در مورد مواد الزم براى ي نوع غ

. ني و نتيجه را به صورت گزارشى بنويسي تهيه ى آن بررسى 
اى مورد  ود براى استفاده از غ ــ در گزارش خود، سّن مناسب 

. ني ر  ار مناسب آن را ذ نظر و مق
ني يا مواد  ى مورد نظر را تهيه  م اى  ان، غ ــ در صورت ام
آموزش  نيز  سايرين  به  را  آن  تهيه ى  طرز  و  بياوري  الس  به  را  آن  الزم 

. دهي

اخوردن آداب غ

    آيا مي دانيد! 
ا وسيله اى براى سالم  زيستن است و سالم  زيستن تنها به جسم  غ
نيازهاى  رفع  و  ن  ش سير  فقط  خوردن،  ا   غ از  ف  ه نمى شود؟  مربوط 
برطرف  نيز  را  انسان  اجتماعى  و  روانى  نيازهاى  باي  ه  بل نيست  جسمى 

. ن
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        بحث گروهي
براى تأمين ابعاد مختلف سالمت (جسمى، روانى، اجتماعى) در تهيه 

نيم؟ اتى باي توجه  ا به چه ن و صرف غ
انات، خصوصيات و عاليق همه ى افراد خانواده  اى خانواده باي با توجه به ام غ
ا  ا باي محيطى آرام، تميز و زيبا باش و غ و از راه حالل تهيه شود. محل صرف غ
همراه ساير افراد خانواده يا دوستان و آشنايان صرف شود. آراستگى و تميزى سفره، 
ا، استفاده از ظروف تميز و زيبا و هماهنگ با ساير وسايل و  ايى، تزيينات غ تنوع غ

. ن ا را دل چسب تر و اشتها را بيش تر مى  ن آن ها غ ترتيب چي

ا خوردن ته ى ضرورى هنگام غ چن ن
ا خوردن ١ــ شستن دست ها با آب و صابون قبل از غ

ر نعمت ا و ش ا قبل از شروع غ ٢ــ گفتن نام خ
ا خوردن ن و آرام غ ٣ــ خوب جوي

ا ٤ــ استفاده از ساالد و سبزى همراه با غ
اهاى مختلف در ي زمان ـ اجتناب از پرخورى و خوردن غ ٥ ـ 

اهاى سرد و گرم پشت سرهم ـ اجتناب از خوردن غ ٦ ـ 
ار زياد ى به مق اهاى آب ٧ــ اجتناب از خوردن غ

ن آب و نوشابه هاى  ا، به خصوص آشامي ن آب در بين غ ـ خوددارى از آشامي ٨  ـ 
سرد

ار الزم براى  ا به مق ايى (بهتر است غ ٩ــ پرهيز از اسراف و اتالف مواد غ
ا را مى تواني در ظرف هاى دردار و در يخچال  ار اضافه ى غ ه تهيه شود. مق هر وع
اها را باي در موقع مصرف خوب  ه اين گونه غ . توجه داشته باشي  ني نگه دارى 

رد.) داغ 
ا. ان ها بالفاصله بع از خوردن غ ١٠ــ شستن دن
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فعاليت
اخوردن  ات ضرورى هنگام غ ٣ــ طراحى: با توجه به آداب و ن
در  را  خود  توجه  مورد  ات  ن  . ني طراحى  را  خانوادگى  سفره ى  ي 

. طراحى اين سفره بنويسي
وى سبزى داراى مواد  و وى سبزى ي نفره:  و ٤ــ تهيه ى 
نى و چربى است و همراه با نان، ماست و سبزى تازه،  ى پروتئينى، مع ّ مغ

. ه ى اصلى به حساب مى آي امل و مناسبى براى ي وع اى  غ
مواد الزم:

١٥٠ گرم و  و ــ سبزى 
د ١ ع ــ تخم مرغ 
٢٥ گرم ــ روغن 

ار الزم ــ نم ــ زرد چوبه ــ ادويه به مق
ارى جعفرى و تربچه و پيازچه (براى تزيين) ــ مق

طرز تهيه:
ني و آن را خوب بشويي (مطابق دستور صحيح  ــ سبزى را پا 

شستن سبزى ها).
امًال خارج شود.  ى بريزي تا آب اضافى آن ها  ــ سبزى ها را در سب

. ني سپس آن ها را خرد 
ه را خوب  اسه اى بريزي و با چنگال زرده و سفي ــ تخم مرغ را در 

به هم بزني تا مخلوط شود.
را  سبزى ها   . بريزي داخل آن  ادويه  و  زرد چوبه   ، نم ارى  مق ــ 

. م در تخم مرغ بريزي و به هم بزني م 
مايه ى  آن گاه   . ني گرم  و  بريزي  ى  وچ ظرف  در  را  روغن  ــ 

. و سبزى را درون آن بريزي و
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. ني م  اري و شعله ى گاز را  ــ در ظرف را بگ
ني تا هر دو طرف آن  و را پشت و رو  و ــ بع از چن دقيقه، 

خوب بپزد.
اري و دور آن را با جعفرى و تربچه  و را در ظرف زيبايى بگ و ــ 

 . ني ه به صورت گل درآورده اي ــ تزيين  و پيازچه ــ 

     بيش تر بدانيد
زرد  و  فاس  اضافى،  قسمت هاى  ا  ابت سبزى ها:  شستن  روش 
). سپس، ظرف مناسبى را از آب  ني ني (سبزى را پا  ا  سبزى ها را ج
ان  ت در آب ت ني و سبزى ها را در آن بريزد و آن ها را دسته دسته به ش پر 
ار را  ش بريزي و اين  ني و داخل آب . سبزى ها را از آب خارج  دهي
. سپس  ه باش . مراقب باشي گل و الى به سبزى ها نمان دوبار انجام دهي
ني و به ازاى هر ليتر آب، سه تا پنج قطره مايع ظرفشويى  ظرف را پر از آب 
اري  . سبزى ها را در اين محلول بريزي و بگ ني و به هم بزني به آن اضافه 
. سبزى هايى  ش بريزي و با آب بشويي پنج دقيقه بمان سپس آن را در آب
ار  . براى اين  عفونى شون ، باي ض ني ه به صورت خام مصرف مى  را 
ه (طبق دستور) درون  نن عفونى  ارى مايع ض ني و مق ظرفى را پر از آب 
ت ١٥ــ١٠ دقيقه درون اين محلول قرار دهي  . سبزى ها را به م آن بريزي
اگانه زير  اهو، برگ هاى آن را ج . براى شستن  و سپس با آب سرد بشويي

 . ه را انجام دهي شي و سپس مراحل گفته ش آب دست ب



١٣٩

فعاليت
ادو ـ روش تهيه ى شيرينى مي ٥ ـ 

مواد الزم:
رده)    ليوان ١ــ روغن جام (آب 
١ ليوان ٢ــ آرد سفي   

١ ليوان ٣ــ پودر قن   
٤ــ پودر گردو يا نارگيل    ليوان
٦ برگ ادو يا نان بستنى  ـ نان مي ٥ ـ 

ار الزم به مق ائو    ا ـ  ٦ ـ 
١ قاشق چاى خورى ٧ــ دارچين   

روش تهيه: 
م تفت  ١ــ آرد را در ي ظرف فلزى (قابلمه) بريزي و با حرارت 
ن آرد نيست. ؛ نيازى به سرخ ش افى است بوى آن به مشام برس  . دهي
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حرارت  روى  ه  را  روغن  ٢ــ 
، با پودر قن به آرد  رده اي ترى آب 
هم  به  ماليم  حرارت  با  و  ني  اضافه 

. بزني
حرارت  روى  از  را  ظرف  ٣ــ 
برداري و پودر نارگيل يا گردو را به آن 

. ني اضافه 
دلخواه  ازه ى  ان به  سپس  ٤ــ 
ني و  ائو و دارچين اضافه  ا به آن 

. خوب به هم بزني

ادو (يا نان  د نان مي ـ ي ع ٥ ـ 
قرار  بزرگ  سينى  ي  در  را  بستنى) 
ارى از مايه را روى  . با قاشق مق دهي
نان بريزي و با ي قاشق چوبى آن 

. ني امًال پهن  را 
ـ سپس ي نان ديگر را روى  ٦ ـ 
فشار  امًال  دست  با   . دهي قرار  آن 
تا  را  ار  اين   . بچسب خوب  تا  دهي 

. آخر ادامه دهي
ه  مى تواني روى شيرينى آماده ش
مى پودر  ائو و  ا را با مخلوط پودر 

. ني قن يا پودر پسته تزيين 
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در  ساعت   ١ ت  م به  را  سينى  ٧ــ 
شود.  سفت  امًال  تا  دهي  قرار  يخچال 
به  ارد  به وسيله ى  را  بستنى ها  نان  بع 
مستطيل)  (لوزى،   مربع،  دلخواه  ل هاى  ش

 . برش بزني و در ظرف بچيني

ـ طرز تهيه ى نان پنجره اى      ٦ ـ 
مواد الزم:

ان (٧٥گرم) ١ــ آرد سفي ي است
ان (٧٥ گرم) ٢ــ نشاسته ي است

د ٣ــ تخم مرغ  ٥ ع
٣ تا ٤ قاشق سوپ خورى ٤ــ گالب 

ار الزم به مق ـ روغن  ٥ ـ 
م براى تزيين  ار  ـ پودر قن و هل و پودر پسته به مق ٦ ـ 

طرز تهيه:
١ــ نشاسته را در ظرفى مى ريزيم 
ريج در آن مى ريزيم و  و گالب را به ت
شود  خمير  نشاسته  تا  مى زنيم  هم  به 
تخم مرغ ها   ، بع نشود.  شل  زياد  ولى 
هم  به  و  نيم  مى ش نشاسته  داخل  را 
به  و  نيم  مى  اضافه  را  آرد  و  مى زنيم 
هم مى زنيم تا مخلوط شود سپس مايه 

نيم.  را از صافى رد مى 
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نيم.  مى  داغ  را  فراوان  روغن 
در  را  پنجره اى  نان  مخصوص  قالب 
اريم تا گرم شود (قالب نباي  روغن مى گ
.) قالب را در مايه  زياد داغ يا سرد باش
ه مايه تا سر قالب  ازه اى  مى زنيم؛ به ان
را  قالب  نگيرد.  را  آن  روى  ولى  برس 
بالفاصله داخل روغن داغ مى زنيم و آن 
ا  ج قالب  از  خمير  تا  مى دهيم  ان  ت را 

شود.
نيم؛ ي طرف  حرارت را ماليم م 
، آن را برم گردانيم  م برشته ش ه  نان 
تا طرف ديگر نيز برشته شود. البته رنگ 
. بع نان ها را وارونه  ن آن نباي زياد تغيير 
در صاف م چينيم تا روغن اضاف آن ها 
در   ، ن ش سرد  امًال  وقت  شود.  گرفته 
ه همراه با هل  م پودر قن  اطراف آن ها 
ظرف  در  را  شيرين ها  م پاشيم.  ه  وبي
پودر  م  با  را  آن ها  رو  و  م چينيم 

نيم.    پسته تزيين م 
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خودآزمايى و مرور درس
. با قراردادن حروف خانه هاى  ني امل  ول هاى ي خطى زير را  ج

. ني و در جاى خود قرار دهي ا  لمه رمز را پي نار هم  شماره دار در 

ا وسيله ى                                             است. غ
ن الزم است.  ايى مورد نياز ب ١ــ براى تأمين مواد غ

١٢٣٤٥٦٧٨٩

ذنت

الرى مورد نياز هر فرد  ٢ــ سه عامل مؤثر درميزان 

ت ف سس
١

ه يا پايه. ايى عم ٣ــ گروه غ
ايى گروه گوشت. ٤ــ از مواد غ

. ود باش ايى باي بسيار مح ـ مصرف اين گروه غ ٥ ـ 

غون

مم

هف

ايى اين گروه  ان، جوانان و زنان شيرده و باردار از مواد غ ود ـ  ٦ ـ 
. نن باي بيش تر استفاده 

ود تا ٦ ماهگى است. اى  ٧ــ مناسب ترين غ

ت لش

ر

ايى ه غ ـ مهم ترين وع ٨  ـ 

. ه ى مفي ٩ــ ي ميان وع

ه ح

٤

٥
تم
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ه ى بسيار مضر ١٠ــ ي ميان وع
. الرى بيش ترى نياز دارن ١١ــ زنان در اين دوران به 

ار بيش ترى از آن ها را نياز  ان مبتال به تب و اسهال مق ود ١٢ــ 
. دارن

اخوردن رفع اين نياز است. اف غ ى از اه ١٣ــ ي

ا. ات مهم قبل از صرف غ ١٤ــ از ن

ا. ات ضرورى براى هضم غ ى از ن ١٥ــ ي

ا خوردن باي از آن پرهيز شود. ١٦ــ در بين غ

است. ايى، خوردن آن ها همراه غ ى از عادت هاى خوب غ ١٧ــ ي

ايى زمينه ى ابتال به اين بيمارى در بزرگ سالى  ١٨ــ عادت هاى ب غ
است.

. ا باي اين گونه باش ١٩ــ محل صرف غ
 

ه ان موقع مصرف باي خوب            ه قبًال پخته ش اهايى  ٢٠ــ غ
 . شون

پ

ش

غب
٢

نر
٦

دش
٧

جخ

بش

س
٣

٩

٨

ن ف

آز
د
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٢ــ پوشا
رد؟ ه گيرى  ّ ١ــ آيا مى داني چگونه باي لباس ها را ل

نيم؟ اتى را باي رعايت  ٢ــ در شست و شوى لباس ها چه ن
در سال اول و دوم در مورد انواع پارچه و روش شناسايى آن ها، هم چنين انواع 
. در اين قسمت،  ، مطالبى آموختي ه در بافت پارچه مورد استفاده قرار مى گيرن اليافى 
پارچه ها  اربرد  ه با توجه به  عملياتى  ه گيرى، شست و شو و  مختلف ل با روش هاى 

 . روى آن ها انجام مى گيرد، آشنا مى شوي

ه تعريف ل
ه  ّ ل را  ديگرى  شىء  هر  يا  پارچه  روى  بر  رنگى  مواد  يا  چر  عالمت  و  اثر 
ه گيرى  ّ ار مى رود، ل ه ها از روى پارچه به  ّ ردن ل ه براى پا  . به روش هايى  مى نامن

. مى گوين
وجود  مختلفى  روش هاى  آن ها  ردن  پا  براى  ه ها  ّ ل نوع  متنوع بودن  علت  به 
ني و سپس به سرعت  ه باي نوع و جنس پارچه را شناسايى  ردن ل دارد. قبل از پا 
ت زمان بيش ترى روى  ه م ؛ زيرا هر چه ل برآيي ه زدايى از روى پارچه  ّ د ل درص

ان دارد هرگز پا نشود. ، ديرتر پا مى شود يا ام پارچه بمان

           بحث گروهي
ه مى شود؟ ّ ن ل ١ــ چه عواملى موجب به وجود آم

. ني ٢ــ فهرستى از اين عوامل را تهيه و در مورد هري بحث 
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ه را به شما مى آموزيم. ّ ردن چن نوع ل در اين قسمت، طرز پا 
ه ى  ّ ل  . بتراشي لباس  روى  از  ارد  ي  لبه ى  با  را  شمع  شمع:  ه ى  ّ ل ١ــ 
ن قرار دهي و با اتوى گرم چن لحظه بر روى آن  ه را بين دو ورقه ى خش  باقى مان

. ه شست و شو دهي نن . سپس آن را با آب جوش و مواد پا  فشار دهي
ه  ّ . چنان چه ل ه درجه حرارت آب به الياف لباس آسيبى نرسان مواظب باشي 

. ني ، از بنزين سفي استفاده  پا نش
. ني ان بسته از بنزين سفي استفاده ن : جهت ايمنى هيچ گاه در م ني توجه 

ه ى جوهر دارد، در آب ژاول  ّ ه ل ى را  ه ى جوهر: اگر پارچه ى سفي ّ ٢ــ ل
محلول  با  را  ه  ّ ل محل  رنگى،  پارچه هاى  مورد  در  مى رود.  بين  از  ه  ل دهي  قرار 
ر  ، اين عمل را آن ق ه پا نش ّ . اگر ل اري ني و آن را در آفتاب بگ جوهرليمو خيس 

. ه باقى نمان ّ ني تا اثرى از ل رار  ت
ا پارچه ى ناز يا شيفونى را روى قسمتى از پارچه  ه ى ال ناخن: ابت ّ ٣ــ ل
ت  ه است، به ش ه با استون خيس ش ازي و با ابر يا پنبه اى  ه است، بين ه ش ّ ه ل
ل و  مى ال رد، با  ه مقاومت  . بع پارچه را با آب بشويي اگر ل روى آن فشار دهي
ه  . توجه داشته باشي  ني و پارچه را با آب داغ بشويي چن قطره آمونيا آن را پا 

. درجه ى حرارت آب باي متناسب با الياف پارچه باش
ه دار  ه، يخ بمالي يا پارچه ى ل ّ ه ى آدامس و انواع چسب: بر روى ل ّ ٤ــ ل
ارد بتراشي  ني سپس آدامس يا چسب را با  مى صبر  ني  در آب خيلى سرد خيس 

. ني ه خيس  نن و پارچه را در مواد پا 
، آسان تر پا  ه ها را هرچه زودتر بشويي ّ ه ى قهوه يا چاى: اين گونه ل ّ ـ ل ٥ ـ 
ه ها باي آب جوش را از فاصله ى زياد روى محل  ّ ردن اين نوع ل . براى پا  مى شون
ه باقى  . اگر اثرى از ل ني رار  ه هم ت ّ ار را از طرف ديگر ل ه بريزي و سپس اين  ّ ل
. سپس آن را  اري نيم ساعت بمان ، روى آن را محلول گليسرين گرم بمالي و بگ مان

. با آب خوب شست و شو دهي و بع با آب گرم و صابون بشويي



١٤٧

ني و بع با آب سرد خوب  ه ى خون: پارچه را در آب سرد خيس  ّ ـ ل ٦ ـ 
 ، ني ه از آب گرم استفاده  ّ ه اگر براى از بين بردن اين ل . (توجه داشته باشي  بشويي
ه بريزي و خوب  ه را روى محل ل نن ارى ماده ى پا  ) سپس مق ه ثابت باقى مى مان ّ ل
، چن قطره آمونيا  ه باقى مان ّ . اگر باز هم اثرى از ل ني شى  چنگ بزني و بع آب 

. ه بريزي و سپس آن را بشويي ّ را روى ل
رد.  ه مانن آب ژاول استفاده  نن در مورد پارچه هاى سفي مى توان از مايع سفي 

نيد بررسي 
به  مراجعه  با  را  ه ها  نن سفي  از  استفاده  روش  و  ايمنى  ات  ن ١ــ 

. دستورالعمل استفاده از آن ها بنويسي
ه، چه زيان هايى به  نن ازه از مواد سفي  ٢ــ استفاده ى بيش از ان

. ن محيط زيست وارد مى 

     بيش تر بدانيد
ارخانه ها بر روى  : معموًال  عالئم بين المللى نگه دارى از پوشا
ه طرز نگه دارى و شست و شوى آن ها را  نن  پوشا عالئمى نصب مى 
گان در صورت توجه به اين عالئم و رعايت  نن . مصرف  ن مشخص مى 

. نن ت زمان بيش ترى از پوشا خود استفاده  آن ها مى توانن م
. ني ه مى  در اين جا بعضى از اين عالئم را مشاه

تشت: درجه حرارت آب هنگام شست و شو
ه نن مثلث: مجاز به استفاده از مواد سفي 

ارد. شى مانعى ن اتو: اتو
رد. دايره: مى توان از خش شويى استفاده 

توجه: عالمت ضرب در بر روى هري از اين عالئم، نشانه ى اين 
ارد. ه پوشا مورد نظر تحمل آن را ن است 
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: ني ات زير توجه  شى لباس ها به ن قبل از شست و شو و اتو
و  شناسايى  را  آن   ، دارن ه اى  ّ ل اگر  ه  ني  دقت  باي  لباس ها  شستن  از  قبل 
برطرف  را  آن  باي   ، باشن داشته  نيز  ديگرى  عيب  يا  پارگى  چنان  چه   . ني ه گيرى  ّ ل

. سازي
ني و هري  ى  براى شست و شو باي لباس ها را براساس جنس و رنگ دسته بن

. اگانه بشويي را ج
. لباس هاى نوزاد را با لباس افراد ديگر در ي جا نشويي

ت ٢٠  ا آن ها را به م تانى: ابت ردن لباس هاى نخى و  روش شستن و اتو
. پس از  ني ه ى ديگر خيس  نن تا ٣٠ دقيقه در محلول آب گرم و صابون يا مواد پا 

. آن، لباس را شست و شو دهي
ازه چرو نشون از زياد فشردن آن ها خوددارى  ه لباس ها بيش از ان براى اين 

. ني مى آب دار آويزان  رده و آن ها را 
تانى را به وسيله ى ماشين هاى لباس شويى نيز به خوبى مى توان  لباس هاى نخى و
ه ديگرى  نن ردن آن ها از محلول رقيق آب ژاول يا هر ماده ى سفي  شست. براى سفي 
ار  . لباس هاى نخى را نم امًال سفي شون ني تا  ه در بازار موجود است، استفاده 
ني و يا ي پارچه ى نمنا سفي  ، آن ها را نمنا  ه ان . يا اگر خش ش ني اتو 

. ني رده و آن را اتو  روى لباس پهن 
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شى لباس هاى پشمى و بافتنى: براى شستن لباس هاى  روش شستن و اتو
ان از چنگ زدن اين گونه لباس ها به هنگام  ني و تا ح ام پشمى از آب ولرم استفاده 
تا  بريزي  آب  در  آمونيا  يا  ه  سر مى  شى  آب  هنگام   . ني خوددارى  شست و شو 

ى به خود نگيرد. لباس پشمى حالت نم
ي خورشي قرار  ردن پارچه هاى پشمى، آن ها را در مقابل نور ش براى خش 
مانن  باي  نيز  را  بافتنى  لباس هاى   . مى دهن دست  از  را  خود  مقاومت  چون  ؛  هي ن

رد. لباس هاى پشمى با آب ولرم شست و از چنگ زدن و فشردن آن ها خوددارى 
 . ل مى دهن رد؛ زيرا تغيير ش اين گونه  لباس ها را نباي پس از شستن آويزان 
ردن  . براى اتو  ني تا خش شون بهتر است آن ها را روى پارچه اى نخى و سفي پهن 
ني و روى آن ها قرار دهي تا اتو  لباس هاى پشمى، پارچه ى نخى تميزى را نمنا 
شي  ردن، اتو را روى پارچه ن . هنگام اتو اشته باش به طور مستقيم با لباس تماس ن
ردن لباس هاى  . از اتو ه آن را روى پارچه قرار دهي (به صورت پرس) و برداري بل

ل لباس مى شود.  ؛ زيرا در بسيارى از مواقع باعث تغيير ش ني بافتنى خوددارى 

نيد         تحقيق 
صحيح  روش  رد؟  اتو  مستقيمًا  را  پشمى  لباس هاى  نباي  چرا  ١ــ 

ام است؟ ردن اين گونه لباس ها  اتو 
نوع  ي  از  نگه دارى  راهنماى  روى  از  را  اطالعات  و  عالئم  ٢ــ 

. . سپس هري از آن ها را شرح دهي ني ول ثبت  لباس را در ي ج

نيد  ر  ف
رد؟ ات ايمنى را باي رعايت  شى لباس ها چه ن در اتو

ني فهرست خود را با گروه هاى ديگر  ات تهيه  فهرستى از اين ن
. ني و ي فهرست نهايى بنويسي مقايسه 
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فعاليت 
ى ايستاده ١ــ دوخت خرگوش عروس

مواد الزم:
١ــ پارچه ى پوليش: ٢٥ سانتى متر به عرض ٥٠ سانتى متر

ه  اغ خرد ش ارى اسفنج، پنبه، پوشال يا  ٢ــ مق
٣ــ نخ و سوزن

دهان  د  ع ي  و  چشم  جفت  ي  ٤ــ 
(به  سياه  مه ى  د د  ع دو  از  مى تواني  خرگوش؛ 
مه ى قرمز (به جاى دهان)  جاى چشم ها) و ي د

. ني استفاده 
ردن الگو روش آماده 

پى  اگانه و با دقت  تاب به طور ج ه در  ١ــ از الگوهاى ارائه ش
. ني تهيه 

الگو  روى  را  ام  هر از  نياز  مورد  اد  تع و  الگو  شماره هاى  ٢ــ 
. ني يادداشت 

. ني ٣ــ عالئم روى الگو را فراموش ن
، به علت  ن پارچه ى پوليش براى ساخت عروس توجه: هنگام بري
 . ضخامت و پرز بلن اين نوع پارچه، باي الگوها را ت ت برش بزني
دقت  پارچه  روى  الگو  قرارگرفتن  نحوه ى  مورد  در  برش دادن،  هنگام 

. ني



ب
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دوخته نشودمحل ُدم خرگوش

وس ٢بار مع

وس ٢بار مع

محل گوش

محل چشم

 ٢ بار 

 ٣

٤ بار 

٢

٤

لفب
ا

١
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روش برش دادن خرگوش ايستاده
تاب، از الگوى شماره ى ١ (تنه ى  ه در  ١ــ طبق الگوى ارائه   ش

. وس برش بزني خرگوش) دو بار مع

به طور  بار  دو  نيز  خرگوش)  م  ش (زير   ٢ شماره ى  الگوى  از  ٢ــ 
. وس برش بزني مع

. ٣ــ از الگوى شماره ى ٣ (گوش خرگوش) چهار بار برش بزني
 . ٤ــ الگوى شماره ى ٤ (دم خرگوش) را دو بار برش بزني
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منتقل  پارچه  ـ همه ى عالمت هاى روى الگو را به طور دقيق به  ٥ ـ 
. ني

ازه ى  ارد. پس باي دقيقًا به ان توجه: اين الگو به اضافه درز نياز ن
. الگو برش بزني

وزي  روش دوخت: خرگوش را مى تواني با دست يا چرخ خياطى ب
استفاده  بخيه  دوخت  از  باي   ، وزي ب دست  با  را  آن  بخواهي  چنان چه 

. ني
ل ٢ را روى هم قرار دهي و با  ه هاى ش ١ــ ت
نخ همرنگ پارچه نقطه ى الف تا ب را از پشت پارچه با 

. ني بخيه به ي ديگر وصل 

٢ــ الگوى شماره ى ٣ (گوش خرگوش) را دو به دو از پشت با بخيه 
. ني و براى دوخت آماده سازي . سپس آن را پشت و رو  وزي ب
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وزي و پشت و رو  ٣ــ الگوى شماره ى ٤ (دم خرگوش) را از پشت ب
. ني

٤ــ الگوى شماره ى ٢ را روى الگوى شماره ى ١ قرار دهي و از پشت 
ان (→) دوخت  ني و با توجه به عالمت پي ار، نقطه ى ب را به پ وصل 

. بخيه را تا نقطه ى الف ادامه دهي
ه در  ، در محل عالمت زده ش رده اي ه آماده  ـ دم خرگوش را  ٥ ـ 
وسط دوالى الگوى شماره ى ١ قرار دهي و آن را از پشت تا ي سانت 

. وزي باالى دم ب
اري  ار باز بگ ردن  ود پنج سانت باالى آن را براى پشت و رو ح
ردن تنه ى خرگوش، محل باز  . پس از پر وزي و ادامه ى آن را دوباره ب

. وزي را از رو ب



دانش آموز عزيز، تا اين جا با دوخت ي نوع عروس پارچه اى 
مى دقت عروس هاى پارچه اى ديگرى  . پس مى تواني با  ه اي آشنا ش
. وزي ني و ب شى و … را نيز طراحى  مانن عروس هاى نمايشى دست

؛  ني اردستى بومى منطقه ى خود را نيز تهيه  ٢ــ مى تواني ي 
، نوار حاشيه، حصير، پته دوزى، سوزن دوزى  مثًال قالى، گليم، زيلو، نم
اردستى خاصى مرسوم نيست، مى تواني  و … اگر در منطقه ى شما تولي 
ه دوستان شما بتوانن از  . براى اين  ني اردستى را طراحى واجرا  ي 
ار  ، نحوه ى تهيه ى آن را به طور دقيق بنويسي و به  نن هنر شما استفاده 

. ني خود ضميمه 
١٥٥

، در محل مخصوص قرار دهي  ه دوخته اي ـ گوش خرگوش را  ٦ ـ 
يا  وزي  ب مخصوص  محل  دهان را هم در  چشم و   . ني وصل  و به آن 

. بچسباني
٧ــ با ي وسيله ى نو تيز مثل سوزن يا قيچى پرزهاى الى درزها 

شي تا دوخت درز مشخص نشود. را بيرون ب
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رومه ٢ــ بافت م
رومه بافى از بافت هاى زيباست و براى تزيين وسايل منزل از آن  م
، مى تواني وسايل جالبى  استفاده مى شود. اگر با اين نوع بافت آشنا باشي

. ان و … را ببافي ، گل يف، سب مثل چراغ خواب (آباژور)، آويز، 

نم مال در جواهرده رامسر

گليمچه باف در آالشت
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وسايل مورد نياز:
، مى توان  ش دار نباش ه سفت و  ١ــ طناب؛ تقريبًا از هر نوع طنابى 
رومه،  م بافت  براى  طناب  مناسب ترين  رد.  استفاده  رومه بافى  م در 
باي  طناب  نوع  انتخاب  در   . هستن پلى استر  يا  پنبه اى،  نفى،  طناب هاى 
. طناب هاى  ه طناب قابليت گره زدن در بافت را داشته باش توجه داشت 

. ارن سفت و ضخيم قابليت گره زدن در بافت را ن
٢ــ قيچى

چوبى،  يا  فلزى  حلقه ى  مهره،  مانن  وسايلى  ل،  م به  توجه  با  ٣ــ 
رد. لت فلزى آماده ى آباژور و … را باي قبًال آماده  ان، اس گل

؛  ني رومه بافى باي گره زنى را تمرين  ار م توجه: قبل از شروع به 
چون سفتى و شلى گره ها در بافت بسيار مهم است.

ار، گره ها را شل يا سفت خواهي زد اما پس از تمرين،  در شروع 
ون  ار خود را صاف و ب ازه ى سفتى گره را به دست خواهي آورد و  ان

نقص انجام خواهي داد.
تمرين گره زدن طناب

. ني ه طناب به طول دلخواه (مثًال ٣٠ يا ٥٠ سانتى متر) آماده  ــ ي ت
ه از آن استفاده مى شود،  ه به عنوان نگه دارن ــ دو سر آن را به محلى 

. ني نصب 
. اگر بخواهي  ني ار را تمرين  ل، گره اوليه ى، شروع به  ــ طبق ش

، باي قالب روى طناب قرار گيرد. ه باش بن گره روى طناب نگه دارن
ل هاى رديف ١. ش

ه طناب نگه دارن

ل ١ ش ل ٢ ش ل ٣ ش ل ٤ ش
رديف ١
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ه  ، باي قالب را در زير نگه دارن اگر بخواهي بن گره در زير باش
. قرار دهي

ل هاى رديف ٢. هش طناب نگه دارن

ل ١ ش ل ٢ ش ل ٣ ش ل ٤ ش
رديف ٢

ار: شروع 
. ني ه با گره اوليه وصل  ه طناب را به طناب نگه دارن ــ چهار ت

ل، طناب سمت چپ را روى دو طناب وسط و زير  ــ با توجه به ش
. طناب گره سمت راست قرار دهي

ه  هستن  چپ  و  راست  سمت  طناب هاى  گره،  طناب هاى  توجه: 
 . روى طناب هاى داخلى گره مى خورن
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ل ١ ش ل ٢ ش ل ٣ ش

ه طناب هاى گره روى آن ها گره  طناب هاى داخلى؛ طناب هاى وسط 
. مى خورن

ــ طناب هاى گره سمت راست را زير دو طناب وسط و باالى طناب 
. با اين عمل  ه در حال گره خوردن است ــ قرار دهي گره سمت چپ ــ 

ل هاى ١ ، ٢ و ٣» . «ش يل مى دهي ي نيم گره تش

ــ طناب گره سمت راست را روى 
دو طناب وسط و زير طناب گره سمت 

. چپ قرار دهي
زير  را  چپ  سمت  گره  طناب  ــ 
دو طناب وسط قرار دهي و از داخل و 
. ني باالى طناب گره سمت راست رد 
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ل زير ــ    را  اين بافت را ادامه دهي تا گره هاى متوالى ــ مانن ش
. به دست آوري

، با  ني ار  اگر بخواهي ي حلقه را بپوشاني يا روى ي حلقه 
. ني ار را شروع  ل هاى زير مى تواني  توجه به ش

ل هاى  ، مى تواني حلقه ها را به ش ه ياد گرفته اي با توجه به بافتى 
. با راهنمايى معلم خود  ني زير ببافي و از مهره ها نيز در بافت استفاده 

 . مى تواني بافت هاى ديگرى را هم ياد بگيري
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 واحد ۸
شاورز

١ـ باغباني  
٢ـ دامپرور        

٣ـ صنايع غذايي   
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يل شده است. در هر  اين واحد از سه بخش باغباني، دامپرور و صنايع غذايي تش
ه دانش آموزان متناسب با عالقه و استعداد  بخش، فعاليت ها متنوعي پيش بيني شده است 

نند و انجام مي دهند.  ي از آن ها را انتخاب مي  انات خود، ي و ام
از فعاليت ها تحقيقي هر بخش نيز، دانش آموزان به صورت گروهي يا فرد ي 

رد و انجام خواهند داد.  فعاليت را انتخاب خواهند 

باغبانى

شت و پرورش درختان چيست؟ ف از  ١ــ ه
ام دسته از گياهان، درخت گفته مى شود؟ ٢ــ به 

٣ــ تفاوت درخت با ساير گياهان چيست؟
اشت به  ى و به ه علوم پزش تحول و دگرگونى در علم باغبانى از وقتى آغاز ش 
ه هر فرد براى حفظ  ن  ن انسان دست يافتن و متوجه ش ى درباره ى ب ي اطالعات ج
ايى مانن نشاسته، گوشت  ن خود، عالوه  بر مواد اوليه ى غ امل ب رت  سالمتى و ق
ته  و چربى به مواد ديگرى از جمله ويتامين ها احتياج دارد. از طرف ديگر به اين ن
ار زياد وجود دارد.  ه اين مواد در انواع ميوه ها و سبزيجات به مق نيز دست يافتن 
با شروع انقالب صنعتى و نياز به نيروى انسانى سالم، تولي ميوه و سبزى، و گسترش 
امات  باغ ها مورد توجه قرار گرفت و براى دست يابى به محصول بيش تر و مرغوب تر، اق

. و فعاليت هايى آغاز ش
ه  يمى خود خارج ش ايى و ق ودى از وضعيت ابت ارى تا ح شور ما نيز باغ در 

و پيشرفت هايى داشته است.  
و  ي ساله  گياهان  پرورش  و  شت  روش  زمينه ى  در  شته  گ سال  دو  در  شما 
ثير و پرورش درختان  . امسال نيز درباره ى نحوه ى ت رده اي سب  دوساله اطالعاتى را 

مطالبى خواهي آموخت. 
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          بحث گروهي
شت ساير گياهان زراعى و سبزى ها چه  تولي و پرورش درختان با 

تفاوت هايى دارد؟
ه سبزى ها و  ه بين درختان و ساير نباتات، اين است  اولين تفاوت اساسى و عم
ه عمر درختان  . درصورتى  وتاهى دارن گياهان زراعى ي ساله يا دوساله ان و يا عمر 

. گاهى به چن ص سال نيز مى رس

ارى اهميت درخت و درخت
ام و تصميم گيرى  ه هر اق ر مهم است  گى درختان و مراقبت از آن ها آن ق زن
ار  خطا توسط افراد ناآگاه، باعث از بين رفتن سرمايه، نيرو و فعاليت هاى باغبان و باغ

. خواه ش
درختان،  ازه ى  ان به  گياهان،  از  گروهى  هيچ  گى  زن در  ه  است  ر  ذ به  الزم 
ر  ب روى  عمليات  به صورت  دخالت  اين  نمى شود.  دخالت  ميوه،  درختان  مخصوصًا 
ف  ، انواع هرس و فرم دادن درختان و … صورت مى گيرد و ه ر)، پيون (اصالح ب
آن به دست آوردن ي درخت مرغوب و پرمحصول است. البته اين فعاليت ها نيازمن 
يمى پاسخ گوى  ارى به شيوه ى ق اطالعات علمى و تخصصى هستن و به همين دليل، باغ

رقابت در بازار جهانى نيست.

تاج

ساقه

قسمت هاى اصلى ي درخت: 
شامل  درخت  ي  اصلى  قسمت هاى 

ريشه، ساقه و تاج است.
ريشه ها  رش  درختان  بيش تر  در 
ازه ى رش شاخه ها  در داخل خا با ان

در فضا تناسب دارد.
درختان  انواع  ريشه ى  ل  ش

ريشه
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متفاوت است. بعضى ريشه ها گاه تا چن برابر ارتفاع درخت به طور عمودى در خا 
درختان  (مانن  نن  مى  استفاده  زمين  اعماق  در  موجود  آب هاى  از  و  مى رون  پايين 

ويرى). مناطق 
ره اى، مخروطى و  ل هاى  ل تاج درختان نيز متفاوت است و معموًال به ش ش

. ه مى شون تخم مرغى دي
ه  ، ساقه (تنه) خوان ن ه ريشه ها را به شاخه ها يا تاج درخت وصل مى  قسمتى 

مى شود. معموًال درازاى ساقه به چن متر مى رس و بافت آن چوبى است. 

نيد  ر    ف
سى شبيه است؟ در زير  ل هن ام ش تاج هري از اين درختان، به 

   . ل مورد نظر را بنويسي ام نام ش هر
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    بيش تر بدانيد
ه گروه هاى مختلف گياهان به نام هايى  ه اي  نون متوجه ش حتمًا تا

 . ه مى شون : بوته، درختچه و درخت خوان مانن
ه  اگر محل انتشار ريشه ها و تاج توسط چن ساقه به هم وصل ش

  . ، آن ها را درختچه مى نامن باش
ه  ى خا آغاز ش وتاه و انشعاب شاخه ها از نزدي اگر طول ساقه ها 

 . ، آن ها را بوته مى نامن باش

ى، استثناهايى نيز وجود  ه در اين طبقه بن الزم به يادآورى است 
ل درختچه است ولى  ه به ش دارد؛ مثًال درخت زالزال با وجود اين 

ى، جزء درختان قرار مى گيرد.  در طبقه بن
عمر درختان بيش از چن سال است و حتى سن انواعى از آن ها به 

: چنار، گردو و …).  چن ص سال هم مى رس (مانن
 . ى دارد، مثمر مى گوين ه ميوه ى آن ها استفاده ى خورا به درختانى 

نمونه ى چن بوته و درختچه  زينت
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ف پرورش درختان ه
ار براى  ف از پرورش درختان فقط استفاده از ميوه ى آن ها نيست؛ مثًال سپي ه
تولي چوب، درخت گردو براى ميوه و چوب، درخت سيب براى ميوه، نارون و اقاقيا 
شت  ائوچو براى استفاده از شيره گياهى آن ها  براى زيبايى و انواعى از درختان مانن 

. و مورد استفاده قرار مى گيرن

تأثير عوامل محيطى بر درخت
ى دارد؛ به همين دليل در  گى گياهان و درختان تأثير ج عواملى محيطى بر زن
بات، در منطقه ى ديگر درختان خرما و در منطقه ى ديگر سيب و  شور مر منطقه اى از 

انگور پرورش داده مى شود. 
ارد. درختانى را  گل بعضى از درختان مانن پسته، خرما و … پرچم يا مادگى ن
ه گل آن ها مادگى دارد، درختان ماده  ه گل آن ها پرچم دارد، درختان نر و درختانى را 

 . و به اين دسته از درختان دو پايه مى گوين
شت مى شود، باي درخت نر  ه اين گونه ميوه هاى دوپايه مانن پسته  در باغ هايى 

و ماده وجود داشته باش تا گل ها بارور و ميوه حاصل شود. 
ار  . البته اين  نن باد و حشرات گرده را از ي درخت به درخت ديگر منتقل مى 
ردن درختان خرما ي  گاهى توسط انسان انجام مى گيرد؛ مثًال گرده افشانى و بارور 

فعاليت تخصصى و شغل موسمى است. 
آن ها  رش  محيطى  شرايط  براساس  ميوه  درختان  ى  طبقه بن شيوه هاى  از  ى  ي

ه به شرح زير است.  مى باش 
: دانه داران (سيب، گالبى، به و انگور) و هسته داران  درختان مناطق سردسيرى، مانن

(هلو، شليل، زرد آلو، آلبالو، گيالس)؛ 
بات، انار، انجير؛  : مر درختان مناطق نيم گرمسيرى مانن

: موز، خرما، انبه؛  درختان مناطق گرمسيرى مانن
: پسته.  ويرى مانن درختان مناطق 



١٦٨

       بحث گروهي
ن خسارت به باغ ها  ي و وارد آم چگونه مى توانيم از جريان باد ش

نيم؟  و مزارع جلوگيرى 

؟  ثير مى شون درختان چگونه ت
رافشانى، پاجوش،  درختان همانن ساير گياهان به روش هاى مختلفى از قبيل ب
ثير درخت برحسب نوع  . شيوه ى ت ثير مى شون ن، پيون زدن و … ت قلمه زدن، خواباني
ثير تجارى درختان،  اول ترين روش ت درخت و محل و موقعيت آن متفاوت است. مت
ر در خزانه به منظور تهيه ى گياه پايه و زدن پيون روى آن هاست؛  شت ب قلمه زدن و يا 
ميوه  پيون  عمل  انجام  ون  ب ر،  ب وسيله ى  به  ثير  ت از  پس  درختان  از  بسيارى  زيرا 

مرغوب نخواهن داد. 

     بيش تر بدانيد
ر  ب ه،  است  اين گونه  عمل  شيوه  ر  ب طريق  از  درختان  ثير  ت در 
ارن و در ماه هاى آخر  مورد   نظر را در بهار به روش خطى در خزانه مى 
ن و جوانه زدن نهال ها، آن ها را به  ار ش زمستان همان سال و قبل از بي

 . ه مى شود ــ انتقال مى دهن ه خزانه ى انتظار نامي خزانه ى دوم ــ 



١٦٩

بين  فاصله ى  دوم)  (خزانه ى  انتظار  خزانه ى  در  انتظار:  خزانه ى 
ود دو تا سه  شت و نهال هاى جوان بيش تر از خزانه ى اول (ح خطوط 
برابر) است. از خرداد تا شهريور متناسب با نوع آب و هواى منطقه، عمل 
ـ  ٨ سانتى مترى  پيون زدن انجام مى گيرد. معموًال پيون را در فاصله ى ١٠ـ 
سطح خا و در جهت رو به شمال روى ساقه مى زنن تا از تابش مستقيم 

 . نور خورشي محفوظ بمان
(البته در موارد خاص ــ مانن اقاقيا و بي مجنون ــ پيون در باالى 

ساقه و با فاصله ى بيش از ي متر از سطح خا زده مى شود.) 
نن  در سومين بهار، شاخه هاى حاصل از پيون را سربردارى و هرس مى 

 . و از زمستان همان سال، درختان براى انتقال به محل اصلى آماده مى شون
ر را در خزانه ى  در مورد بعضى از درختان ــ مانن هسته داران ــ ب
ون انتقال به خزانه ى دوم، در بهار و اوايل تابستان سال  ارن اّما ب اول   مى 
 . نن دوم آن را پيون مى زنن و در بهار سال سوم به زمين اصلى منتقل مى 

و  پاجوش  قلمه،  طريق  از  انجير  و  انار  مانن  درختان  از  انواعى 
. مو (درخت انگور) نيز اغلب با قلمه زدن  ثير مى شون ن شاخه ت خواباني

ثير مى شود.  در محل اصلى ت
. انواعى از  ثير مى شون ر و پاجوش ت درختانى مانن خرما از راه ب

 . نن ثير مى  درختان، مانن موز را از طريق پاجوش ت
 طول عمر درختان و سال هاى باردهى اقتصادى آن ها متفاوت است.

مثًال:
ـ١٢  ١٤ـ  سال هاى  در  و  مى ده  ميوه  بع  به  سوم  سال  از  سيب؛ 

. ثر محصول را مى ده ا ح
ـ١٢  گالبى؛ از سال چهارم به بع ميوه مى ده و در سال هاى ١٤ـ 

 . ثر محصول را مى ده ا ح
سال هاى  در  و  مى نشين  ثمر  به  هشتم  سال  از  ى؛  پيون پسته ى 

 . ثر محصول را مى ده ا ـ١٦ ح ١٧ـ 



١٧٠

         بحث گروهي
گان نهال از نظر اقتصادى و پيشرفت  نن ار تولي  دقت و صحت 

ارى چه اهميتى دارد؟  باغ

اث باغ بررسى هاى قبل از اح
ار اساسى باي انجام گيرد:  اث باغ دو  قبل از اح

عمق هاى  در  موجود  مواد  و  امالح  ميزان  و  خا  بافت  وضعيت  بررسى  ـ  ١ـ 
ار توسط متخصصان خا شناسى و از طريق نمونه بردارى از خا  ه اين  مختلف آن 
سطح و عمق در نقاط مختلف زمين و بررسى اين نمونه ها در آزمايشگاه هاى مجهز انجام 

مى گيرد. 
ـ با توجه به نتايج حاصل از آزمايش هاى خا شناسى و شرايط محيطى منطقه  ٢ـ 
سرما،  و  گرما  ت  م طول  حرارت،  درجه  ثر  ا ح و  اقل  ح مانن  هوا  و  آب  نظر  از 
شت  گى ساالنه و وضعيت منابع تأمين آب، در انتخاب نوع درختان براى  ميزان بارن

 . نن تصميم گيرى مى 
انتقال  انات  ام و  جاده  وضع  ى،  تولي محصول  مصرف  بازار  فاصله ى  معموًال 
محصول، نيروى انسانى موجود در منطقه، وضع بادهاى دائمى و موسمى و موارد مشابه 

ى دارد.  اث باغ تأثير ج در تصميم  گيرى اين مرحله و اح

نيد ر  ف
؟  ارن ـ چرا درختان را با نظم خاصى مى  ١ـ 

چه  تابع  و  مى شود  مشخص  اساسى  چه  بر  درختان  فاصله ى  ـ  ٢ـ 
عواملى است؟ 
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اشت درختان طرح هاى 
ى و بزرگى تاج آن ها و وضعيت ريشه ها  وچ معموًال فاصله ى درختان در باغ ها به 
ه در صورت رش درخت،  ته توجه داشت  در دل خا بستگى دارد. باي به اين ن
ن نور و هوا به شاخه هاى پايينى و درختان اطراف خود نشون  شاخه هاى باالتر مانع رسي

 . ايى با ي ديگر نپردازن نار هم به رقابت غ و ريشه ها ى درختان 
، مانع عبور  ه پس از رش ه فاصله ى درختان باي طورى باش  ته ى ديگر اين  ن

شاورزى براى شخم، سم پاشى و … نشود.  ماشين آالت 
اشت درختان  معموًال وضع قرار گرفتن درختان را نسبت به ي ديگر، طرح هاى 

 . مى نامن
اشت درختان با توجه به جهت تابش نور خورشي و شيب زمين طراحى  طرح 
شت درختان مى توان مربع، مستطيل، اريب، مثلثى را نام  اول  مى گردد. از طر ح هاى مت

 . ني ه مى  اشت درختان را مشاه ل زير سه نمونه از طرح  برد. در ش
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اشت نهال ها در زمين اصلى عمليات انتقال و 
عب با طول، عرض  ل م ن محل غرس درختان، گودال هايى به ش پس از مشخص ش
. آن گاه پس از  نن ل استوانه با قطر و ارتفاع ي متر حفر مى  و ارتفاع ي متر يا به ش
ود  ود حيوانى و  ار معينى  ردن سنگ هاى درشت، خا قسمت بااليى را با مق ا  ج
نن و به داخل گودال باز  ه ى خا مخلوط مى  نن شيميايى و در صورت نياز مواد اصالح 
 . نن ه پر مى  اشت درختان، گودال را با قسمت دوم خا باقى مان . به هنگام  مى گردانن

نيد ر     ف
؟  نن ا مى  ١ـ ـ چرا خا قسمت هاى رويى و زيرين گودال را از هم ج
؟  ا خا رويى و سپس خا زيرين را در گودال مى ريزن ٢ـ ـ چرا ابت

     بيش تر بدانيد
ه از خزانه  شاخه و ريشه ى  ردن نهال هاى انتخاب ش پس از خارج 
و  سته  ش و  اضافى  شاخه هاى  ترتيب،  اين  به   . نن مى  هرس  را  آن ها 
. در بسيارى از موارد، اگر فاصله ى  ف مى شون ه ح ريشه هاى آسيب دي
ود و مواد  ، ريشه ها را در محلولى از آب و  بين خزانه تا مقص زياد باش
ه فرو مى برن و محل قطع شاخه ها را نيز با چسب باغبانى يا  نن عفونى  ض
. اين امر مانع تبخير آب درون  نن ه ى مخصوص آغشته مى  مواد پوشانن

ها مى شود. آون



د آن در  ّ اشت مج ى و  ، بسته بن نحوه ى خارج نمودن ي درخت چن ساله از خا
محل مورد نظر 

ه و  ى ش نمونه ى نهال بسته بن
آماده ى حمل 
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اشت نهال عمليات 
اشتن نهال ها آن ها را به طور عمودى در گودال قرار مى دهن و گودال را  براى 
ار  ه طوقه ى درخت روى خا قرار گيرد (يعنى آن مق ؛ به طورى  نن با خا پر مى 
ه در خزانه نيز در خا بوده است، درون خا قرار مى گيرد) بالفاصله پس  از ساقه 

 . نن تا ريشه ها به خا بچسب اشت نهال ها، آن ها را آبيارى مى  از 
اشت درختان مراقبت هاى پس از 

نترل  اشت نهال، مراقبت هاى ويژه اى مانن آبيارى، مبارزه با بيمارى ها و  بع از 
ردن  ود دادن، مبارزه با علف هاى هرز، ترميم جوى هاى آبيارى و نرم  ردن،  آفات، هرس 

خا پاى درختان در زمان هاى مشخصى انجام مى شود. 
 . ارها عمليات داشت مى گوين ليه ى اين  به 

آبيارى
خا  جنس  و  نوع  به  خا  داخل  در  آن  ت  حر سرعت  و  آب  نفوذ  ار  مق



ى  نمايى از آبيارى به شيوه ى تشت

١٧٤

انات و تجهيزات  ار آب و ميزان دسترسى به ام بستگى دارد. براساس دانش باغبانان مق
ي براى آبيارى درختان از روش هاى مختلف آبيارى استفاده مى شود. اين روش ها  ج

عبارت ان از: 
رتى (غرقابى):  ـ آبيارى به طريق  ١ـ 
وچ تقسيم  در اين روش، زمين را به قطعات 
نن و آب از راه نهر به اين قطعات وارد  مى 
رتى، مصرف آب  مى شود. در آبيارى به طريق 

ر رفته زياد است.  ار آب به ه و مق
روش،  اين  در  ى:  تشت آبيارى  ـ  ٢ـ 
وچ و بزرگ بودن تاج  با توجه به سن و 

ود ٥٠ سانتى متر تا ٢ متر دور درخت به وجود مى آورن و با  ى به قطر ح درختان، تشت
 . نن ايت آب از جوى به داخل آن ها، درختان را آبيارى مى  ه

      بيش تر بدانيد
ازه ى قطر  معموًال قطر تشت هاى آبيارى زير درختان را تقريبًا به ان
ن  نن تا با باقى مان اث مى  نن و آن     را طورى اح تاج درخت انتخاب مى 
خا اطراف ساقه ى درخت، طوقه (محل اتصال ريشه و ساقه) در داخل 
گى طوقه و  آب قرار نگيرد؛ زيرا در بسيارى از موارد رطوبت باعث پوسي

ن درخت مى گردد.  خش ش

درختان،  براى  فشار  آبيارى تحت  اول ترين روش  مت فشار:  آبيارى تحت  ـ  ٣ـ 
زى و توسط دستگاه هاى خاص و  روش قطره اى است. در اين روش، آب از قسمت مر
ايت مى شود و  قابل تنظيم به داخل لوله هاى اصلى و فرعى و باالخره به لوله هاى آبيارى ه

 . ، آبيارى مى شون ان مى گوين ه در اصطالح به آن ها قطره چ درختان از طريق وسايلى 
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د و گاهى  ان در پاى هر درخت ٢ تا ٤ ع اد قطره چ با توجه به سن درختان، تع
ه ى آبيارى قطره اى، عالوه بر آب رسانى و صرفه جويى در مصرف  بيش تر است. از شب

ودهاى شيميايى «محلول در آب» به درختان نيز استفاده مى شود.  آب، براى دادن 

         بحث گروهي
ن محصول مى شود؟  هرس درختان چگونه موجب مرغوب ش

 
هرس

ف شاخه هاى اضافى به منظور عبور هواى بيش تر بين  هرس عبارت است از، ح
ن نور كافى به آن ها و آرايش شكل ظاهرى درخت برا به دست آوردن  شاخه ها، رسي

محصول مرغوب.    
هنگام  به  است.  زمستانه  خواب  از  آن ها  ن  ار ش بي از  قبل  درختان  هرس  زمان 

    . م تر باش ود پنج درجه ى سانتى گراد  هرس، دماى هواى منطقه نباي از ح

لى از قسمت هاى آبيارى تحت فشار ي باغ  نماى 

لى از اجزاء آبيارى تحت  تصوير 
فشار ي باغ 

ه آب يا  نن توزيع 
قطره چكان 

لوله آب

شير تنظيم فشار   

 صافى
ود  مخزن محلول 

ورودى آب تحت فشار از پمپ  
شير تنظيم فشار     لوله آب اصلى 

لوله آب 

شير آب

شير آب ه آب يا  نن توزيع 
قطره چكان 
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جنگل طبيعى و مصنوعى
ه ميزان رطوبت، دماى هوا و ساير عوامل محيطى براى رش انواعى  در مناطقى 

هرس درخت در دو مرحله
لى ل   ١ــ مرحله ى ايجاد ش

 ٢ــ مرحله ى قطع شاخه هاى زاي 

هرس درخت در ي مرحله 
ل دادن و قطع شاخه هاى زاي     ش

نمايى از جنگل طبيعى

ه درختان داراى گل و يا ميوه زيادى روى هر شاخه  در مواردى 
يفيت  ، باغبانان براى به دست آوردن محصول مرغوب، درشت تر و با  باشن

. نن نترل مى  ار محصول درخت را  از طريق هرس گل و ميوه مق

 بيش تر بدانيد
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نمايى از جنگل مصنوعى 

          بحث گروهي
اهش مساحت   چگونه مى توانيم ضمن بهره بردارى از جنگل ها، از 

نيم؟  آن ها پيش گيرى 
چه  آن ها  مساحت  افزايش  و  جنگل ها  تخريب  از  پيش گيرى  براى 

؟    اماتى باي توسط مردم و دستگاه هاى دولتى به عمل آي اق
 
فعاليت

اث باغ ميوه  تار زمين را براى اح : اگر ي ه ني ١ــ بررسى 
از  متر  چهار  فاصله ى  در  را  درختان  بخواهيم  و  باشيم  داشته  اختيار  در 

نيم؟ اريم، در اين باغ چن درخت مى توانيم غرس  ي   ديگر ب

ريج مجموعه هايى از درختان و پوشش هاى گياهى متناسب  ، به ت از درختان مناسب باش
. مجموعه ى اين گونه درختان  ثير مى شون با موقعيت به وجود مى آين و به طور طبيعى ت

 . را جنگل طبيعى مى نامن
ف دار براى ايجاد  ه توسط انسان ها و به طور ارادى و ه مجموعه اى از درختان 
پار  يا  مصنوعى  جنگل   ، مى شون اشته  دامنه ها  و  شهرها  حاشيه ى  در  سبز  فضاى 

جنگلى نام دارد. 



١٧٨

ـ پنج نوع درخت مثمر و پنج نوع درخت غير مثمر قابل پرورش در  ٢ـ 
 . ني منطقه ى خود را شناسايى و نام آن ها را فهرست 

٣ــ نمونه هايى از برگ، گل و ميوه پنج درخت مثمر و پنج درخت 
ردن، قطعات مربوط به هر  ني و پس از خش  غيرمثمر را جمع آورى 

 . درخت را روى ي صفحه بچسباني
ار يا  ٤ـ ـ هر گروه از دانش آموزان پنج قلمه از درختانى مانن چنار، سپي
ارن و  ان ب ن است، در گل ثير آن ها با قلمه زدن مم ه ت درختان ديگرى را 

 . نن ار و فعاليت هاى خود گزارش تهيه  در طول پرورش آن از مراحل 
فرماين  اتخاذ  ترتيبى  رسه  م اولياى  هماهنگى  با  محترم  دبيران  ـ  ٥ـ 
فعاليت هاى  داراى  مناطق  در  و  ارى  درخت  هفته ى  در  دانش آموزان  ه 
ت  مشار (با  نن  ام  اق نهال  غرس  به  فعاالنه  ارى،  باغ و  شاورزى 

اران).  شهردارى ها، منابع طبيعى و باغ
ارى، دانش آموزان از  ه در فصل درخت  ـ ترتيبى اتخاذ شود  ٦ـ 
نن و از بازدي خود  اث بازدي  ز تولي نهال يا باغ هاى در حال اح مرا

 . گزارشى تهيه و ارائه دهن

نيد         تحقيق 
هر گروه از سه موضوع زير ي موضوع را انتخاب و انجام داده و 

 . الس ارائه نماين گزارش آن را به 
رد؟  رسه ى شما فضاى سبز دارد؟ چگونه باي آن را حفظ  ـ آيا م ١ـ 
آن  در  مى تواني  چگونه  ارد،  ن سبز  فضاى  شما  رسه ى  م ه  صورتى  در 

؟  ني فضاى سبز ايجاد 
رتى (غرقابى)،  ـ در آبيارى درختان ميوه، محاسن و معايب آبيارى  ٢ـ 

ى و قطره اى چيست؟  تشت
را  غيرمثمر  و  مثمر  درختان  پرورش  و  تولي  به  مربوط  مشاغل  ٣ــ 

 . ني فهرست 
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دامپرورى

 . ني به تصاوير باال نگاه 
؟  ترن گى انسان مفي ام حشرات در زن ١ــ 

٢ــ آبزيان به چه حيواناتى گفته مى شود؟ 
. در اين  ي گى و روش نگه دارى دام و طيور آشنا ش شته با زن در سال هاى گ
 . گى و نحوه ى پرورش برخى از حشرات و حيوانات آبزى آشنا خواهي   ش قسمت، با زن
 . دارن انسان  گى  زن در  بيش ترى  نقش  ابريشم  رم  و  عسل  زنبور  حشرات،  بين  در 
اهاى با ارزش انسان  ات اين دو حشره عسل و ابريشم است. عسل از غ مهم ترين تولي



موارد استفاده نام ماده 
 عسل

 عسل (عسل برگ)  

 موم 

 بره موم (صمغ) 

 زهر 

 ژله ى رويال 

 شه
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است و ابريشم در صنعت نساجى و پارچه بافى مورد استفاده قرار مى گيرد. 
به  زهر  و  رويال  ژله ى  موم،   ، عسل مانن  ديگرى  محصوالت  عسل  زنبور  از 

ه در صنايع مختلف از آن ها استفاده مى شود.  دست مى آي 

نيد          تحقيق 
 ، ه ان ش ر  ذ ول  ج در  ه  را  موادى  از  ي  هر  استفاده ى  موارد 

 . بنويسي

يفى محصوالت زراعى و باغ  ّمى و  از ديگر فواي مهم زنبور عسل، افزايش 
از طريق گرده افشانى است. 
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      بيش تر بدانيد
و  ّمى  افزايش  در  عسل  زنبور  توسط  افشانى  گرده  اثر  زير  ول  ج

 . يفى محصول را نشان مى ده

مالحظات با زنبور عسل ون زنبور  عسل ب شرح رديف
ميوه ها درشت تر محصول ٥٢٠ تن محصول ١٧٠ تن باغ گيالس ١

ميوه ها مرغوب تر و بهتر محصول ٥٠ تن محصول ٥ تن باغ سيب ٢
ميوه ها مرغوب تر و بهتر محصول ٨٠ تن محصول ٦ تن باغ گالبى ٣

٩٧ درص مغز دار ٣٠ درص مغز دار مزرعه ى آفتاب گردان ٤
لميان، محصول با وجود زنبور عسل ٥٣ درص باال مى رود. ٥ در خانواده ى 

يفيت نيز باال  رگيرى محصول به چن برابر مى رس و  در خانواده ى لگومينوز٭ در ب
مى رود. 

٦

ار  در مزارع پنبه با وجود ديگر حشرات گرده افشان و زنبور عسل، ٢٥ درص بر مق
تخم افزوده مى شود.  

٧

برا مطالعه
آشنايى با برخى وسايل مورد نياز پرورش زنبور

ردن و بيرون آوردن قاب ها و برداشتن موم  روى قاب ا ارد و اهرم براى ج

ردن زنبور از روى قاب    ا  برس براى ج
ار در زنبورستان  ش مخصوص  دست

ر و يونجه  ٭ لگومينوز مانن حبوبات، شب
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موم دوز

ي ن نوع ج موم ذوب 

يم ن نوع ق موم ذوب 

رن وهاى م ن نمونه ى 

ار  اله مخصوص   

ار  و هنگام  ن انواع دودى براى دود  دادن 
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        بيش تر بدانيد
ـ٥٠ هزار) به سر مى برن  اد زيادى زنبور عسل (٦٠ـ  و تع ن در هر 

 : لنى گفته مى شود. اين زنبورها سه دسته ان ُ ه به آن ها 
و به آن  ن رت هر  لنى است و ق ه، مادر  ه: مل ـ زنبور مل ١ـ 
ه  اد زنبور را به عه ارى و انتقال صفات اج ار تخم گ ه  بستگى دارد. مل
رت  دارد و صفاتى مانن رنگ زنبوران، مقاومت در مقابل بيمارى ها، ق
ه پنج تا شش سال است  . عمر مل ن جمع آورى گرده و … را منتقل مى 

ارى در دو سال اول عمر آن است.  اّما بهترين بازدهى از نظر تخم گ
اد  . تع يل مى دهن و را تش ن ثر جمعيت  ارگر: ا ـ زنبوران  ٢ـ 
ارگر  ارهاى زنبور  ـ ٥٠ هزار است. مهم ترين  ود ٦٠ـ  و ح ن آن ها در هر 
ارگر از  ه است. جثه ى زنبور  جمع آورى گرده، نگه دارى و پرستارى مل
آن ها  ان  تخم ه  هستن  ماده هايى  ارگر  زنبوران  است.  وچ تر  ه  مل

رده است.  رش ن
 . ون نطفه به وجود مى آين ـ زنبوران نر: اين زنبوران از تخم ب ٣ـ 
و ٦٠٠ــ٥٠٠  ن اد آن ها در هر  ارگر بزرگ تر و تع جثه ى آن ها از زنبور 
ه را دارد و از  ردن مل د است. زنبور نر وظيفه ى جفت گيرى و بارور  ع

 . ن روز هشتم تول به بع مى توان جفت گيرى 

نيد  ر  ف
اى زنبور عسل چيست؟  غ
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يه ى زنبور عسل تغ
تأمين  مصنوعى  و  طبيعى  طريق  از  عسل  زنبور  اى  غ
و  گل  گرده ى  از  عسل  زنبور  طبيعى،  يه ى  تغ در  مى شود. 
؛ بنابراين، وجود گل و گياه در  ن ) استفاده مى  نوش (شه

يه طبيعى اهميت خاصى دارد.  تغ

       بيش تر بدانيد
ن و با انتقال دادن آن ها  زنبور عسل گرده ى گل ها را جمع آورى مى 
ه به سب معروف ان و در پاهاى عقبى اين حشره قرار  ى  وچ يسه هاى  به 
و به طور متوسط ساالنه ٣٥  ن و مى برد. زنبوران ي  ن ، گرده را به  دارن
. گرده ى گل داراى مواد پروتئينى، چربى،  نن يلو گرم گرده جمع آورى مى 
نشاسته و ويتامين است و به همين دليل، براى زنبوران ــ خصوصًا نوزادان 

اى مناسبى محسوب مى شود.  زنبور ــ غ
اهاى طبيعى زنبور عسل است. نوش  ى ديگر از غ شه يا نوش ي
ه در گلبرگ و گاهى نيز در برگ و دم برگ گياه وجود  شربت رقيقى است 

دارد. 
ر،  شب از:  عبارت ان   ، ارزشمن ن نوش  ترشح  نظر  از  ه  گياهانى 

يونجه، اسپرس و … .

يه ى مصنوعى تغ
ر و آب) استفاده مى شود. غلظت شربت به  يه ى مصنوعى از شربت (ش براى تغ
عواملى از جمله فصل بستگى دارد. در بهار براى تهيه ى شربت از ي قسمت آب و 
ه در زمستان شربت را از ٣ قسمت آب و  ر استفاده مى شود؛ در حالى  ي قسمت ش
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 . نن ر تهيه مى  ٥ قسمت ش
. اين شربت اغلب به  ى) مى دهن و شربت تشويقى (تحري ن زنبورداران گاهى به 
و (از نظر جمعيت) و تخم ريزى بيش تر به زنبوران داده مى شود.  ن ردن  منظور قوى 
به  و  ن ن  ضعيف ش از  جلوگيرى  براى  گل  گرده ى  و  شه  مبود  دليل  به  نيز  گاهى 

 . زنبوران شربت مى دهن

نيد ر   ف
و زياد  ن ه افزايش مى ياب و جمعيت  چه زمانى تخم ريزى توسط مل

مى شود؟ 

و ن ثير  ت
افزايش  ه  مل توسط  تخم ريزى  طبيعت،  در  شه  و  گل  گرده ى  ن  ش فراوان  با 
مبود جا و غرايز  و به علت  ن و زياد مى شود، در اين گونه مواقع،  ن مى ياب و جمعيت 

 . ن و) مى  ن ام به بچه دادن (بچه  طبيعى اق
 . و به دو صورت طبيعى و مصنوعى افزايش مى ياب ن

مبود جا و پرورش  و،  ن ثير طبيعى): افزايش جمعيت  افزايش طبيعى (ت
ي  در  يمى  ق ه ى  مل ه  مى شود  موجب  طبيعى  غريزه ى  هم چنين  و  ي  ج ه ى  مل

و خارج شود و بر  ن ادى از زنبوران از  روز آفتابى با تع
روى شاخه ى درختان، ديوار يا جاى مناسب ديگرى مستقر 
و) در  ن . در اين هنگام، زنبوردار با قرار دادن جعبه ( شون
ن آن،  ان دادن ناگهانى شاخه يا بري زير شاخه ى درخت و ت

 . زنبوران را درون جعبه قرار مى ده
ردن زنبوران با  ار مى توان با اسپرى  براى سهولت 

 . ن زنبوران گردي آب موجب جمع تر ش
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زيادى  اد  تع داراى  ه  قوى  وى  ن ي  از  روش  اين  در  مصنوعى:  ثير  ت
ثير مصنوعى در  زنبور جوان است، براى گرفتن بچه ى مصنوعى استفاده مى شود. ت

ـ بهار هر منطقه)  ه صورت مى گيرد (فصل ـ  فصل پرورش مل

نيد ر  ف
باي  اماتى  اق چه  زنبوردارى،  در  بيمارى  بروز  از  جلوگيرى  براى 

صورت گيرد؟ 
 

اشت در جلوگيرى از بروز بيمارى زنبور عسل نقش به
؛ به همين دليل، بيمارى در ميان آن ها  ن گى مى  لنى زن ُ زنبور عسل به صورت 
بروز  از  جلوگيرى  جهت  اشتى  به موارد  رعايت  اين رو  از  مى شود.  شايع  سرعت  به 
امات زير را  و باي اق ن بيمارى بسيار مهم است. براى پيش گيرى از بروز بيمارى در 

انجام داد. 
و و محل آن ن ١ــ نظافت 

ردن ابزار زنبوردارى بع از هر بازدي عفونى  ٢ــ ض
، به ويژه در زمستان و در محل خش ن ٣ــ نگه دارى 
و ن اب هاى اطراف  ٤ــ از بين بردن آب هاى را و گن

ن الشه ى زنبوران مرده.  وى مريض از زنبورستان و سوزان ن ردن  ـ دور  ٥ ـ 

نيد         تحقيق 
 . هر گروه يكى از موضوعات زير را انتخاب و درباره ى آن تحقيق كني

. خالصه ى گزارش تحقيق گروه را در كالس ارائه دهي
اماتى  اق چه   ، نباش گياه  و  گل  منطقه  ي  در  ه  صورتى  در  ـ  ١ـ 

مى توان انجام داد؟ 
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؟  و چه اتفاقى مى افت ن ٢ ــ در صورت ضعيف بودن 
اماتى باي صورت گيرد؟  براى جلوگيرى از اين مسئله چه اق

. ٣ــ در مورد شروع فصل زنبوردارى در منطقه ى خود تحقيق كني

رم ابريشم پرورش 
شى پرورش داده  رم ابريشم به منظور تولي پيله جهت استفاده در صنعت ابريشم 
اشتى و مصارف طبى، از  ِرم هاى به مى شود، عالوه بر آن از روغن شفيره در تهيه ى 
وددهى مزارع استفاده  اى طيور و ماهيان و از فضوالت آن براى  شفيره در تهيه ى غ

مى شود. 
گى اش شامل چهار مرحله ى تخم،  ه دوره ى زن املى است  رم ابريشم حشره ى 

 . الرو، شفيره و پروانه مى باش
رم  يه ى  تغ براى   . مى گردن ى  وچ رم هاى  به  يل  تب تخم ها  بهار،  فصل  در 
ارد  افى و مرغوب استفاده شود. برگ هاى توت را باي با  ابريشم باي از برگ توت 
رده و در اختيار آن ها قرار داد. از دادن  مخصوص و تميز يا ماشين برگ ُبر قطعه قطعه 

رم ها باي خوددارى شود.  برگ هاى ضخيم و زرد به 
رم هاى بالغ در محل هاى مخصوصى به نام تلمبار صورت مى گيرد، در  پرورش 
اشت،  رم گ ار زياد و به صورت شاخه در اختيار  اين دوره باي برگ توت را به مق
رم ها از اشتها  تى  . پس از م برگ هاى توت باي تميز و عارى از گرد و خا باش
طول  از  و  مى آين  در  شيرى  زرد  رنگ  به  يافته  تغيير  ريج  ت به  نشان  ب رنگ  و  افتاده 
رم ها را  . در اين حالت  ن پيله مى نامن م مى شود، اين حالت را مرحله ى تني نشان  ب

 . نن ايت مى  ن پيله ه به قالب هاى مخصوص تني



ميگو 

ف ص
 ماهى
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پرورش آبزيان

نيد ر  ف
؟  ن گى خود از ماهى به چه صورت هايى استفاده مى  انسان در زن

گى  ه در آب هاى شيرين، نيمه شيرين و شور زن آبزيان به موجوداتى گفته مى شود 
 . نن و به دو دسته ى گياهان و جانوران آبزى تقسيم مى شون مى 

. ماهى و ميگو  نن آبزيان جانورى را به دو گروه ت سلولى و پرسلولى تقسيم مى 
 . از مهم ترين آبزيان پرسلولى هستن

گى انسان نقش آبزيان در زن
 . هستن انسان  ن  ب نياز  مورد  پروتئين  تأمين  منابع  ه ترين  عم از  ى  ي آبزيان 
شور، تولي آبزيان افزايش  خوش بختانه در سال هاى اخير با استفاده ى بهينه از منابع آبى 

ه است.  اشتى مردم مطرح ش اهاى سالم و به ى از غ يافته و به عنوان ي
ب پروتئين آن بيش از  هضم گوشت ماهى از ساير گوشت ها ساده تر و ميزان ج

٩٠ درص است. 
در  محلول  ويتامين هاى  و  ي  فسفر،  لسيم،  مانن  موادى  نظر  از  آبزيان  گوشت 

چربى (A-D-E-K) غنى است. 
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صنايع  و  طيور  دام،  يه ى  تغ در  آبزيان  از 
استفاده  داروسازى  و  صابون سازى  مانن  ديگر 

مى شود. 
ف  امروزه بسيارى از آبزيان مانن ماهى، ص
زينتى  آبزيان  عنوان  به  واريوم ها  آ در  مرجان  و 

 . نگه دارى مى شون

ماهيان پرورشى 
گى (آب)  گى و رش ماهيان، دماى محيط زن ى از عوامل مهم براى ادامه ى زن ي

آن هاست.
ماهيان پرورشى از نظر دماى آب به دو دسته ى ماهيان گرمابى و ماهيان سردابى 

 . تقسيم مى شون
ه در آب هاى گرم به سر مى برن و در  ماهيان گرمابى دسته اى از ماهيان هستن 

 . نن حرارت باالى ٢٠ درجه ى سانتى گراد تولي مثل و رش مى 
است.  گراد  سانتى  درجه ى   ٢٥ ماهى ها  گونه  اين  نمو  و  رش  براى  دما  بهترين 
. از  ارن م تر از ١٠ درجه ى سانتى گراد رش و نمّوى ن اين دسته از ماهيان در گرماى 

پور را مى توان نام برد.  معروف ترين ماهيان گرمابى 
. ماهى قزل آال  نن گى مى  ـ  ٨ درجه سانتى گراد زن ماهيان سردابى در حرارت ١٠ـ 

از اين نوع ماهيان است. 
 . ، پرورش داده مى شون ه شيب مناسبى دارن ى  ماهيان گرمابى در استخرهاى خا
. در انتخاب محل استخر پرورش  اين استخرها داراى دريچه ى ورود و خروج آب هستن
ماهيان گرمابى باي عواملى از قبيل شرايط اقليمى، وضعيت آب و خا مورد بررسى 
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قرار گيرد. 
اقل  افى و مناسب داشته باش و خا آن نيز ح اث استخر باي آب  محل اح

 . داراى ٣٠ درص رس باش

      بيش تر بدانيد
: ماهى  پور ماهيان مانن در پرورش ماهيان گرمابى از گونه هاى مختلف 

) استفاده مى شود.  ه (بيگ ه پور معمولى و سرُگن علف خوار (آمور)، 
گى  نار هم زن ، در  مه بزنن ه به ي ديگر ص ون اين  اين ماهيان ب
ـ١٥ ماه است. البته  ود ١٨ـ  . طول دوره ى پرورش ماهيان گرمابى ح نن مى 

 . ن ودى تغيير مى   ت با در نظر گرفتن شرايط اقليمى مناطق تا ح اين م

ارهاى زير را باي انجام داد:  ردن استخر پرورش ماهى  براى آماده 
ردن استخر پس از تخليه  ١ــ خش 

ن گياهان ٢ــ سوزان
ردن استخر (آه پاشى)  عفونى  ٣ــ ض

٤ــ تعمير ديوارهاى استخر
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وددادن براى باال بردن رش گياهان استخر. ـ شخم زدن و  ٥ـ 

اى ماهى ها چگونه تأمين مى شود؟  غ
يبى تأمين مى شود. به همه ى موجودات  ه) و تر اى ماهى به دو صورت طبيعى (زن غ

 . ه) مى گوين اى طبيعى (زن ، غ ن يه مى  ه ماهى از آن ها تغ گياهى و جانورى 
تولي  وددهى)،  و  (شخم زدن  استخر  آماده سازى  با  گرمابى  ماهيان  پرورش  در 

 . ه را افزايش مى دهن اى زن غ
براى  ه  آن جا  از  است.  متفاوت  آن ها  نوع  برحسب  گرمابى  ماهيان  ه  زن اى  غ
اى آن ها بسيار مهم  پرورش اين ماهيان از انواع گوناگون استفاده مى شود، شناخت غ
 . ني ه مى  ه ى آن ها را مشاه اى زن ول زير انواع ماهى هاى گرمابى و غ است. در ج

ه) اى طبيعى (زن غ نوع ماهى
ر و يونجه و گياهان آبزى علوفه ى سبز مانن شب ماهى علف خوار (آمور) 

تون ها)  ت سلول هاى گياهى (فيتوپالن پور نقره اى
تون ها)  وچ (زئوپالن جانور   ( ه (بيگ ه پور سرگن

ف زى گياهان و جانوران  پور معمولى

تهيه  روزانه  ماهى،  نياز  به  توجه  با  ه  اهاست  غ از  دسته اى  يبى:  اى    تر غ
مى شود و در اختيار آن ها قرار مى گيرد. 

ارخانه ها به صورت  ارگاه هاى پرورش ماهى يا  ن است در  اها مم اين گونه غ
حبه ِپِلْت١ تهيه شود. 

يبى براى پرورش ماهيان گرمابى را با توجه به انواع ماهى موجود در  اى تر غ
 . نن اد هر نوع و سن آن ها تهيه مى  استخر، تع

 
Pellet  ــ١
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     بيش تر بدانيد
پور يبى براى ماهى  اى تر ي نمونه غ
١٥ درص ـ آرد ماهى   ١ـ 

٥٧ درص  م نامرغوب  ٢ــ گن
٢٣ درص نجاله ى سويا   ٣ــ 

٥ درص  ٤ــ سرگوم (ذرت علوفه اى)  

نيد ر   ف
اشت (جلوگيرى از بيمارى) مؤثرتر است  در پرورش ماهى رعايت به

 . ني يا درمان؟ داليل اين امر را بررسى 

اشت و درمان ماهى به
بسيار  آن ها  بيمارى هاى  درمان   ، نن مى  گى  زن آب  در  ماهيان  ه  آن جايى  از 
ردن ماهى ها براى درمان، موجب ناراحتى آن ها مى شود. ماهى  دشوار است. جابه جا 
ل است. از  در اثر بيمارى اشتهاى خود را از دست مى ده و دادن دارو به آن مش
در  اشتى  به موارد  رعايت  رو  اين  از  نيست؛  صرفه  به  مقرون  نيز  دارو  تزريق  طرفى، 

پرورش ماهى اهميت خاصى دارد. 
، عبارت ان  نن ه در پرورش ماهى از بروز بيمارى جلوگيرى مى  برخى از عواملى 

از: 
اشتى يه اى و به گى به موارد تغ ـ رسي ١ـ 

ن دوره ى پرورش ٢ــ جلوگيرى از طوالنى ش
م استفاده ى بيش از ح از مواد آلى در آماده سازى استخر ٣ــ ع

تار. م ماهى در ه ارد از نظر ترا ٤ــ رعايت استان



ارگر

 نر

ه    مل

١٩٣

نيد ر  ف
اران چه تفاوتى دارد؟    تولي مثل ماهيان با پستان

ثير ماهى ت
ثير در ماهيان متفاوت است و به دو صورت طبيعى و مصنوعى انجام  نحوه ى ت
ثير مصنوعى در  ثير طبيعى در آب هاى طبيعى (درياها، رودخانه و …) و ت مى گيرد. ت

ثير و تحت شرايط خاص انجام مى گيرد.        ارگاه هاى ت

فعاليت
. ى از فعاليت هاى زير را انتخاب و انجام دهي ١ــ ي

ن زنبور ارى قسمت هاى مختلف ب ٢ــ نام گ
٣ــ تشريح ي نمونه ماهى

ن ماهى ارى قسمت هاى مختلف ب ٤ــ نام گ
ل ارگر و زنبور نر از روى ش ه،  ـ مقايسه ى سه نوع زنبور مل ٥ ـ 
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نيد         تحقيق 
؟ به چه دليل؟   در منطقه ى شما چه ماهيانى پرورش داده مى شون

ايى صنايع غ
ايى چيست؟  ١ــ داليل نگه دارى مواد غ
مواد  نگه دارى  در  گرما  و  سرما  ٢ــ 

ايى چه نقشى دارد؟  غ
ايى چيست؟  ى مواد غ ف از بسته بن ٣ــ ه
شته  ايى از گ روش هاى نگه دارى مواد غ
رده است. استفاده  تا به حال تغييرات زيادى 
طوالنى تر  نگه دارى  براى  پيشرفته  فّناورى  از 
ايى  مواد  غ رفتن  ر  ه به  از  جلوگيرى  و 
بتوانن  بيش ترى  افراد  ه  است  ه  ش موجب 
شاورزى و دام پرورى فعاليت  در بخش هاى 

 . نن
روبى يا تغييرات شيميايى و  ايى جلوگيرى از فساد مي ف از نگه دارى مواد غ ه
ايى را در شرايط انبار  ه مى توان ي ماده غ ت زمانى است  لى، افزايش م به طور 
 ، ن ا را طوالنى تر  ه زمان نگه دارى غ رد. در واقع، هر عملى  محافظت و نگه دارى 

ه مى شود.  ي روش نگه دارى نامي

           بحث گروهي
ايى را با روش هاى سّنتى مقايسه  ي نگه دارى مواد غ روش هاى ج

 . ني
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    بيش تر بدانيد
ا روش هاى مختلف نگه دارى غ

ا نمونه غ روش ى طبقه بن
شير ــ رب گوجه

ه (لوبيا، ماهى) ــ شير اهاى قوطى ش غ
سيب زمينى

گوشت ــ سيب زمينى
ميوه ها و سبزى ها

آب ميوه ها ــ نان ــ ترشى ــ شور
ماهى ــ گوشت

آب ميوه ها ــ شير ــ رب ــ مربا
 ماست ــ ترشى ها ــ پنير ــ نان

سبزى ها و ميوه هاى تازه
سبزى ها و ميوه ها و مواد گوشتى

 حرارت (زير ١٠٠)
حرارت (باالى ١٠٠)

حرارت
ترونى ال
تبخير

ه و ...) ، سر شيميايى (استفاده از نم
تغليظ

اهش حجم و وزن) تغليظ (
ى٭  بيولوژي

ردن (باالى صفر) سرد 
ردن (زير صفر) سرد

پاستوريزاسيون
استرليزاسيون

ردن سرخ 
اشعه دادن

ردن خش 
شيميايى

دود دادن و نم زدن
تغليظ
تخمير

سردخانه
يخ زدن

تي استفاده مى شود.)  ترى هاى ال ٭ با استفاده از مخمرهاى گوناگون (در تهيه ى ماست از با

نيد ر  ف
گرما نگه دارى  سرما و  استفاده از  با  ه  ايى را  غ مواد  نام دو نوع 

 . ني ، بنويسي و فّناورى اين دو روش را با هم مقايسه  مى شون
ايى به وسيله ى گرما نگه دارى مواد غ

ه از ميوه ى تازه در شربت رقيق يا غليظ  مپوت محصولى است  مپوت:  ١ــ 
به روش حرارتى تهيه و در قوطى هاى فلزى غير قابل نفوذ نگه دارى مى شود. 

ر تهيه مى شود،  ه و ش ه از ميوه ى له ش ـ تهيه ى مارماالد ميوه: مربايى  ٢ـ 
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 . مارماالد مى گوين

روش تهيه مارماالد ميوه
ه براى تهيه ى مارماالد در نظر گرفته اي  يوى يا هر ميوه ى ديگرى را  ١ــ سيب، 
)، به دقت بشويي و پوست، هسته  ه باش مى له ش ه، با رنگ طبيعى، از نوع نرم و  (رسي

 . ني ا  امًال ج يا دانه ى آن را 
 . ني تا به صورت خمير در بياي امًال له  ٢ــ ميوه را 

ني  ر و    ليوان آب اضافه  يلو  ش ه، ي و نيم  يلو ميوه ى له ش ٣ــ براى ي 
 . و مخلوط را روى حرارت ماليم بپزي

اخورى  ازه ى ي قاشق غ ن آب آن، به ان ن ميوه و تمام ش ٤ــ پس از پخته ش
اري خوب بجوش و  ر زدن) و بگ ني (براى جلوگيرى از ش آب ليمو به آن اضافه 

 . به حالت خميرى نرم درآي
ه قبًال آن را خوب شسته و  ه را به آرامى در شيشه اى  ـ مارماالد آماده ش ٥ـ 
ي و  م ببن امًال سرد شود. سپس در شيشه را مح اري  ، بريزي و بگ رده اي خش 

 . ني آن را در يخچال نگه دارى 
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    بيش تر بدانيد
ارى برخى از انواع ميوه به وسيله ى حرارت ول روش هاى نگه ج

موقع مناسب ت پخت م
وزن

نوع مصرف قننوع محصول ميوه
يلوگرم يلوگرم 

دى و بهمن
ــ

دى و بهمن
شهريور و مهر
شهريور و مهر

شهريور و مهر 
شهريور و مهر 
شهريور و مهر 
شهريور و مهر 
شهريور و مهر 
خرداد و تير

خرداد و تير 
تير 
تير 
تير 

تير تا بهمن 
تير 

خرداد و تير

ي ساعت
٢٠ دقيقه
١٠ دقيقه
٥ دقيقه
١٥ دقيقه
١٠ دقيقه
١٠ دقيقه
١٠ دقيقه 
١٠ دقيقه 
٣٠ دقيقه 
٢ دقيقه 
٢٠ دقيقه 
٥ دقيقه 
٢٠ دقيقه 
٢٠ دقيقه 
٣٠ دقيقه 
٢٥ دقيقه
٢ تا ٣ دقيقه

٣
١
١

٣٧٥ گرم
١
١
١

٠/٧٥
١
١
١
١
١

٠/٨٠
١
١
١
١

٢
١/٢٥
١
٠/٥
١
١
١
١
١
١
١/٥
١
١
١
١
١
١
١

خالل
ــ
ژله

ه ميوه ى قطعه قطعه ش
مارماالد

ه ميوه ى قطعه قطعه ش
ژله

امل ميوه ى 
مارماالد

امل ميوه ى 
امل ميوه ى 

مارماالد
امل ژله يا ميوه ى 

مارماالد
امل ميوه ى 

مارماالد
ژله

امل ميوه ى 

پرتقال + ليمو
مارماالد
نارنج
هلو
هلو
سيب
سيب
آلو

انجير
انجير

توت فرنگى
توت فرنگى

تمش
تمش

زردآلو
زردآلو

انگور فرنگى سياه
گيالس

ايى تازه (سبزى ها، گوشت و …) در  ه از مواد غ نسرو: محصولى است  ٣ــ 
، روغن، ُسس و …) و به روش حرارتى تهيه  نوعى مايع (معموًال آب نم ٢ تا ١ درص
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ى و نگه دارى مى شود.  و در قوطى هاى فلزى غيرقابل نفوذ بسته بن
فعاليت 

نسرو رب گوجه فرنگى      ١ــ تهيه ى 

 . امًال بشويي ار مورد نياز گوجه فرنگى را  ١ــ مق
پ زده و هم چنين گوجه فرنگى هاى  ه دار،  ، ل ٢ــ قسمت هاى زاي

. ني ا  سبز و زرد را ج
ظرف  در  و  ببري  وچ  قطعات  به  را  ه  ش آماده  گوجه فرنگى  ٣ــ 

 . مناسبى بريزي
ن عمل آب گيرى، ظرف حاوى گوجه فرنگى ها را  ٤ــ براى بهتر ش

اري تا آب آن ها آزاد شود. تى به حال خود بگ حرارت دهي و م
ه مخلوطى از پوست،  ه را  ني و باقى مان ا  ـ قسمت مايع را ج ٥ ـ 
ني تا آب آن از  تخم، گوشت و آب است، با صافى يا ال فلزى صاف 

ا شود.  ساير مواد ج
ار دو  ترى ها مق ن طعم رب و جلوگيرى از رش با ـ براى بهتر ش ٦ـ 

 . ني مى آب ليمو، به آن اضافه  ار  درص نم طعام و مق
 . ني ـ با حرارت دادن آب گوجه فرنگى، آن را غليظ  ٧ـ 

ه را در حالت جوش در ظروف شيشه اى  ـ رب پخته و غليظ ش ٨ ـ 
 . ي و آن ها را وارونه قرار دهي م ببن ؛ در ظرف ها را مح در دار بريزي

ت ٣٠ دقيقه  ه را در آب جوش ١٠٠ درجه براى م ـ ظروف پرش ٩ـ 
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 . حرارت دهي تا پاستوريزه شون
ه را با آب سرد خن نموده و بع  ـ بالفاصله ظروف پاستوريزه  ش ١٠ـ 

 . ى نمايي ردن بسته بن از خش 

ن و شست وشو  برداشت دريافت ماده ى خام خيسان

ردن آنزيم پوست گيرى و دل گيرى غير فعال 
اسازى  ى و ج  درجه بن

ىحرارت دادن سيژن …دربن ردن تخليه ى بخار آب و ا  پر

ردن و انبار نمودن ردن برچسب زدن ارتن   سرد 
نسرو صنعتى از مرحله ى برداشت تا عرضه به بازار  نمونه اى از عمليات 
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٤ــ مرباسازى: از پختن بعضى 
ه  از ميوه ها به صورت درسته يا خرد ش
مربا به دست مى آي براى تهيه ى مربا، 
ر همراه با آب  ميوه ى مورد نظر را با ش
ون آب مى جوشانن تا غلظت آن به  يا ب
ح معين برس و حالت نيمه سفت و 

 . ن ا  ژله اى پي

ايى به وسيله ى سرما نگه دارى مواد غ
ا و  اول ترين روش هاى حفظ غ ى از مت ايى به روش انجماد ي نگه دارى از مواد غ
يمى است. انسان هاى ماقبل تاريخ نيز از اين روش براى نگه دارى  از روش هاى بسيارى ق

رد.  ته ى زير اشاره  . از مزاياى اين روش مى توان به چن ن رده ان ا استفاده مى  غ
ايى است؛  ى از ساده ترين و سريع ترين روش هاى نگه دارى مواد غ ١ــ ي
؛  ايى به حالت اوليه و طبيعى خود باقى مى مانن ٢ــ در اين روش مواد غ

ه با اين روش بهتر از روش هاى ديگر است؛  اهاى نگه دارى ش يفيت غ ٣ــ 
انى بر  اهاى يخ زده اغلب ساده است و به همين جهت، تأثير چن ى غ ٤ــ بسته بن

ارد.  اها ن قيمت غ

ايى روش هاى انجماد مواد غ
١ــ انجماد با هواى سرد (مانن فريزرهاى خانگى) 

ايى با صفحات  ٢ــ انجماد به وسيله ى تماس غيرمستقيم با ماده ى سرمازا (مواد غ
 (. ه از باال و پايين در تماس هستن نن سرد

، ازت مايع  ٣ــ روش مستقيم يا فرو بردن در محيط سرمازا (استفاده از آب نم
ربني مايع)  و گاز 
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انجماد ماهى: براى جلوگيرى از فساد الزم است به محض صي ماهى آن را 
نيم  ا مى  ا سر و ُدم و فلس هاى ماهى را ج رد. براى اين منظور، ابت فورًا منجم 
ن آن را خارج مى سازيم. آن گاه آن را به خوبى با آب شست وشو  و محتويات درون ب
نيم. بع از انجماد ماهى مى توان  ه منجم مى  ى از روش هاى گفته ش مى دهيم و با ي
ى، سلوفان و ورقه ى چن اليه فلزى نرم)  يسه هاى پالستي آن را با پوشش ض تبخير (

رد.  ت ها در فريزر نگه دارى  پوشان و م
برا مطالعه

ايى در درجه ى حرارت هاى مختلف ت زمان نگه دارى مواد غ ول م ج
-٢٣ºC -١٨ºC -١٢ºC ايى ماده ى غ

١٤ تا ١٦ ماه 
١٣ تا ١٥ ماه 
١٢ تا ١٥ ماه 
١٠ تا ١٢ ماه 

٥ تا ٦ ماه 
٥ تا ٦ ماه 

١٠ تا ١٢ ماه 
١٠ تا ١٢ ماه 
١٤ تا ١٦ ماه 
ود ٢٤ ماه  ح
١٦ تا ١٨ ماه 
ود ٢٤ ماه  ح

١٢ تا ١٤ ماه 
١٢ تا ١٤ ماه 
١٠ تا ١٢ ماه 
٦ تا ٧ ماه 
٤ تا ٥ ماه 
٢ تا ٣ ماه 

٨ ماه 
٦ تا ٨ ماه 

١٠ تا ١٢ ماه 
١٤ تا ١٦ ماه 
٨ تا ١٢ ماه 
١٨ تا ٢٤ ماه 

٤ تا ٦ ماه
٣ تا ٥ ماه 
٤ تا ٥ ماه 
٣ تا ٤ ماه 
٢ تا ٣ ماه 
١ تا ٢ ماه 

٣ تا ٤ ماه 
٣ تا ٤ ماه 
٦ تا ٨ ماه 

١٠ تا ١٢ ماه 
٥ تا ٧ ماه 

١٥ تا ١٦ ماه 

گوشت گاو
گوشت گوسفن

گوشت گوساله 
گوشت طيور
قلب و جگر

فرآورده هاى گوشتى
الباس) (مثل سوسيس و 

رده گوشت چرخ 
ماهى هاى چرب

م چرب ماهى هاى 
نخود سبز
لوبيا سبز
زردآلو

 
ردن خش 

ردن يا آب گيرى  ف تمام يا قسمتى از آب موجود در ي محصول را خش  ح
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 . مى نامن
اهش ياب  ه رطوبت محصول  ردن ميوه و سبزى اين است  ار خش  اساس 

و از فساد آن جلوگيرى شود. 
ردن ميوه و سبزى:  روش هاى خش 

ردن در برابر آفتاب  الف: خش 
ردن با روش هاى صنعتى  ب: خش 

نيد  ر    ف
ردن مناسب تر است؟ چرا؟  ام ي از روش هاى خش  ١ــ 
ردن در برابر نور خورشي (سنتى) چيست؟  ٢ــ معايب خش 

ايى:  ردن مواد غ علل اصلى خش 
روبى و آنزيمى ايى در مقابل فعاليت هاى مي ردن مواد غ ١ــ حفظ 

ايى ردن سرعت فساد مواد غ م  ٢ــ 
ى و حمل و نقل  ايى براى سهولت دربسته بن ردن وزن و حجم مواد غ م  ٣ــ 
ميابى. ايى در فصول پربار براى استفاده در فصول  ٤ــ نگه دارى و حفظ مواد غ

نيد         تحقيق 
يمى ترين  ق از  ى  ي ردن  خش  روش  به  ايى  غ مواد  نگه دارى 

روش هاست.
رد،  ه آن ها را مى توان به روش سنتى خش   ١ــ نام محصوالتى 

 . رده و روش ها سنت نگه دار آن ها را بنويسي فهرست 
ر مى رود؟  ايى در خانه ى شما بيش تر ه ام ي از مواد غ ٢ــ 

ايى  ر رفتن مواد    غ ٣ــ راه هاى پيشنهادى شما براى جلوگيرى از به ه
چيست؟ 
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ى  ايى:     بسته   بن ى مواد غ بسته بن
االى  ه سالمت  عبارت است از پوششى 
تا  تولي  مرحله ى  از  را  خود  محتوى 

 . ن مرحله ى مصرف حفظ مى 
ايى مى توان  ردن مواد غ ى  با بسته بن
ت  م رد.  جلوگيرى  آن ها  ضايعات  از 
و  داد  افزايش  را  ايى  غ مواد  نگه دارى 
ه  نن ايى را سالم به دست مصرف   مواد غ

 . رسان
ى خصوصيات مواد اوليه ى بسته بن

 . ايى سمى نباش ١ــ براى مواد غ
و  خارجى  اثرات  بو،  گاز،  چربى،  رطوبت،  گرما،  نور،  مقابل  در  ى  بسته بن ٢ــ 

 . ى مقاوم باش اني ضربات م
رد.  ه را باز  ى ش ٣ــ ارزان قيمت بوده و به آسانى بتوان در ظرف بسته بن

م ترين ضرر را به  ه باش و  نن ل ظاهرى قابل توجه براى مصرف  ٤ــ از نظر ش
 . محيط زيست برسان
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تاب هاى مناسب و مرتبط با محتواى درسى             فهرست 
 نام درس: حرفه  و فن                                                                                پايه تحصيلى: سوم

مالحظات سال انتشار ناشر مؤلف/مترجم تاب نام  رديف

١٣٧٩ نشر آموزش
شاورزى فرساد اخالقى، محم رحمانى ساده  زبان  به  شاورزى  اربردى  ــ  علمى  تاب هاى 

شاورزى (١٦): آشنايى با تعاونى هاى تولي  ١

١٣٧٩ حافظ پيشگاه دنياى هنر: دنياى هنر بافتنى خردساالن (٨)  ٢
١٣٧٩ حافظ رى رم ذا مترجم: ا وزى (٥) دنياى هنر گل ٣

١٣٧٩ فرين مترجم: مصطفى رزاقى به   (٢) چينى  گل  گلسازى،  هنر  دنياى  هنر:  دنياى 
روش ژاپنى ٤

١٣٧٩ فرين مترجم: مصطفى رزاقى ارهاى دستى(٥) ه دوزى و  دنياى هنر: دنياى هنر ت ٥
١٣٧٩ حافظ ه جهانگيرى مترجم: فري دنياى هنر: دنياى هنر سبزى آرايى ٦
١٣٧٩ حافظ رى رم ذا مترجم: ا دنياى هنر: دنياى هنر عروس  ها (٧) پوليش ٧
١٣٧٩ فرين رى رم ذا مترجم: ا دنياى هنر: دنياى هنر قالب بافى ٢٠٥ ٨

١٣٧٩ فرين رى رم ذا مترجم: ا زيبا  و  استثنايى  مجموعه   (٢٠) قالب بافى  هنر  دنياى 
از انواع روميزى ٩

١٣٧٩ فرين رى رم ذا مترجم: ا و  زيباترين  از  ارمغانى   ٢٠٦ قالب بافى  دنياى     هنر 
بى نظيرترين طرح هاى روميزى  ١٠

١٣٧٩ معاونت آموزش
نهضت سوادآموزى

پروژه ى آموزش جمعيت سازمان
نهضت سواد آموزى

دوران  با  آشنايى  فتن:  ش فصل  جمعيت:  آموزش 
ام آن  بلوغ و اح ١١

١٣٧٩ شاورزى آموزش  محم رحمانى، فرساد اخالقى،
محم رضا شاه پسن

شاورزى به زبان سا ده (١٥): معجزه طبيعت: آشنايى 
با هشت گياه دارويى مهم  ١٢

١٣٧٩ حافظ فاطمه مرسلى ه دوزى رن ت آويژه هنر (٢): نوآورى هاى م ١٣
ه جشنواره برگزي حافظ مال هاشمى شبسترى ارهاى دستى (٥)  آفرينش: پي ويژه  ١٤
ه جشنواره برگزي رسه م رويا صادقى ؟ سالم باشيم (٢): بيمارى چگونه به وجود مى آي ١٥
ه جشنواره برگزي رسه م واتس رفين برايان، ليزاواتس اسميت

/   امير مسعود جهان بين
امپيوتر برا نوجوانان دانستنى هاى  ١٦

ه جشنواره برگزي حافظ اعظم آراسته رومه بافى و آويز (٢) دنياى هنر: دنياى هنر م ١٧

ه جشنواره برگزي پيام آزادى ى حسينى ر / مه استيو پار ابزارها  و  ماشين ها   :(٣) مصور  علمى  دانستنى هاى 
؟  نن ار مى  چگونه  ١٨

ه جشنواره برگزي رسه م سوزان پيچ / مهرنوش رياحى
اصل

به  شى  نقشه  و  طراحى  (اصول  فنى  رسم  بر  مرورى 
زبان ساده)  ١٩
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