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همکار گرامی 
کتاب حاضر، با استفاده از نظرات صاحب نظران، کارشناسان و دبیران با تجربه حرفه و فن 
استان فارس و نیز با تعمق و مطالعه  در منابع عملی ـ آموزشی مختلف در جهت تحقق اهداف 

زیر تألیف شده است: 
1ــ ایجاد زمینٔه مشارکت مجریان برنامه های آموزشی و پرورشی در تولید مواد آموزشی 

2ــ ایجاد تناسب بین محتوای مواد آموزشی با ویژگی های محلی و بومی 
3ــ توسعٔه ظرفیت های تولید مواد آموزشی در آموزش و پرورش استان فارس 

4ــ آشنایی دانش آموزان با مشاغل مختلف موجود در محیط اطراف خود 
ـ ایجاد زمینه برای شکوفایی استعدادهای علمی، عملی و پرورش خالقیت در دانش آموزان  5ـ 
6  ــ به کارگیری آموخته های دانش آموزان در حل مسائل و مشکالت زندگی روزمره.

  از آنجایــی کــه اجــرای محتوای آموزشــی تدوین شــده بــه منظور تحقــق اهداف 
یاد شــده با مشــارکت و همکاری صمیمانٔه شما همکار تالشــگر و ارجمند امکان پذیر خواهد 
شد،  انتظار می رود با بهره گیری از آخرین یافته های علمی و تحقیقاتی و کاربردی،  زمینٔه فعال 
کــردن دانش آموزان و به کارگیری اطالعات،  دانســته ها و تجربیــات دانش آموزان در فرآیند 

یاددهی ـ یادگیری فراهم شود. 
در این راستا، رعایت نکات زیر در طول اجرای محتوای آموزشی مذکور تسهیل کنندٔه 

تحقق اهداف برنامه خواهد بود: 
1ــ در هر واحد،  فعالیت های عملی متنوعی پیش بینی شــده اســت که براساس شرایط 
محیــط یادگیری، توانایی و عالیق دانش آموزان را در نظر گرفته و ســپس نســبت به انجام آن 

اقدام شود.
2ــ نکات ایمنی عمومی که قبل از واحدهای درســی آورده شده،  به منظور پیشگیری از 
خطرات احتمالی در حین انجام فعالیت اســت و باید با دقت توسط دانش آموزان و شما همکار 



گرامی به کار بسته شود. 
3ــ فعالیت های پیش بینی شده از قبیل »فکر کنید«،  »بحث کنید«،  »کار در کالس« 
و »تحقیق کنید«  به منظور فعال کردن دانش آموزان و به کارگیری اطالعات،  دانســته ها و 
تجربیات دانش آموزان در نظر گرفته شده است و در ارزش یابی مستمر مّدنظر خواهد بود 
و همچنین مطالب بیشتر بدانید برای مطالعه و ارائٔه اطالعات بیشتر دانش آموزان است و 

از این مطالب ارزش یابی به عمل نمی آید. 
امیدواریم با همکاری صمیمانه، ارائهٔ  انتقادات و پیشنهادات سازنده،  ما را در هر 

چه غنی تر و به روز کردن محتوا یاری رسانید. 

توصیه های ایمنی
همکار گرامی،  موارد زیر برای پیشــگیری از خطــرات به هنگام انجام فعالیت ها 

ضروری است. 
1ــ  کارگاه یا محل کار دانش آموزان را از نظر موارد احتمالی خطر ساز مورد بازرسی 

قرار دهید. 
با بررســی نوع حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد و چگونگی جلوگیری از آنها 

می توانید این کار را انجام دهید. 
2ــ در ابتدای هر جلسٔه  کارگاهی، زمانی را برای یادآوری نکات ایمنی به دانش آموزان 

اختصاص دهید. 
3ــ کارهای محول شــده به دانش آموزان را مورد بررســی قرار داده و خطرهای 
احتمالی را مشــخص کنید )گرچه خطرات در کارگاه های کوچک، ساده می باشند،  ولی 

بررسی آنها کامالً ضروری است(. 
4ــ پوسترهایی را تهیه و در نقاط مختلف کارگاه نصب کرده و نکات ایمنی کارگاهی 
را تذکر دهید. برای یادآوری نکات ایمنی می توانید از رنگ های مختلف بر طبق استاندارد 
اســتفاده نمایید؛  مثالً  رنگ قرمز برای اعالم خطر یا توقف،  رنگ نارنجی برای نشان دادن 
قسمت هایی که می تواند ایجاد بریدگی یا له شدگی نماید،  رنگ سبز برای نشان دادن ایمنی، 
رنگ آبی برای نشان دادن وسایلی که تحت تعمیر است، رنگ سیاه و زرد برای نشان دادن 

محل عبور وسایل. 



5  ــ محیط کارگاه باید تمیز و مرتب باشد. برای انجام این کار از دانش آموزان کمک 
بگیرید. 

6  ــ قبل از انجام کار،  از سالم بودن ابزار آالت،  میز و کلیۀ وسایل کارگاهی مطمئن 
شوید. 

7 ــ همیشه از ابزار سالم و مناسب استفاده نمایید. 
8   ــ دانش آموزان را از خطر سقوط قطعات و وسایل کار،  آگاه سازید. 

9 ــ از کش های مخصوص برای بستن آستین های خود استفاده کنید یا آنها را باال 
بزنید. 



دانش آموز عزیز 
ارتقای آموزشــی،  پرورشــی و علمی نوجوانان نیازمند همتی واال از ســوی 
دانش آموزان است؛ استقالل و آزادی کشور در گرو تربیت صحیح آنان نیز می باشد. 
لذا از شــما دانش آموزان عزیز انتظار می رود با هماهنگی دبیران تالشگر و بزرگوار و 

والدین عزیزتان زمینٔه رسیدن به این مهم را فراهم آورید. 
درس آموزش حرفه و فن با استفاده از ابزار،  منابع و امکانات طبیعی و کسب 
دانش،  قادر اســت مهارت های اولیه ای را به دانش آموز بیاموزد. دانش آموزان این 

مهارت ها را به مرور زمان و با آموزش و کسب تجربه به دست خواهند آورد. 
همچنیــن در این درس،  شــما با تحقیق و تفکــر در پدیده های محیط خود بر 
دامنهٔ اطالعــات و معلومات می افزاییــد و با انجام دادن فعالیت هــای علمی و نظری 
درس،  توانایی  ها و عالقه مندی های خود را بهتر بشناســید و ســعی نمایید با مشاغل 

مختلف در محیط زندگی خود،  آشنا شوید. 
توجه داشــته باشــید که از اهداف مهــم این درس،  عالوه بر آشــنایی با ابزار 
و مواد،  شــرکت در فعالیت های گروهی و دســته جمعی اســت که برای رسیدن به آن 
مهارت هایی چون احســاس مســئولیت،  وظیفه شناســی،  تعاون،  صداقت،  احترام 
به دیگران، وقت شناســی،  نظــم وانضباط را نیاز دارید که امیدواریم در کســب این 

مهارت ها نیز کوشا باشید. 
ســعی کنید در ابتدای هر درس،  هدف هایی را برای خود در نظر بگیرید،  این 
هدف ها را در دفتر حرفه و فن خود یادداشــت کنید. در پایان هر درس،  بررسی کنید 
تا چه اندازه به هدف هایی که در نظر داشــتید،  رســیده اید و اگر به برخی از آنها دست 
نیافته اید، علت آن را جست و جو کرده و از راهنمایی دبیران محترم خود برای تحقق 

اهدافتان استفاده کنید.
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فّناوری و سیستم  ١
واحد

استفاده از فّناوری 
نانو در بهبود 
کیفیت رنگ 
خودرو

فّناوری نانو و کار  با 
ابعاد مولکول
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فّناوری و سیستم

ُن الّلُٰه لَکُُم اآْلیاِت لََعلَّکُْم تَتََفکَُّروَن. ــ کََذلِکَ ُیبَیَّ
»این چنین خدا نشانه هایش را بر شما روشن می گرداند، باشد که در کار دنیا و آخرت بیندیشید.«     
سورۀ توبه، آیۀ 2١9

به تصویر باال نگاه کنید.
ــ آیا تصویر باال یک سیستم است ؟چرا؟

ــ اگر سیستم است، پیچیده یا ساده است؟
ــ آیا این تصویر طبیعی است یا مصنوعی؟

ــ آیا تصویر باال می تواند یک سیستم اجتماعی باشد؟ چرا؟ 
ــ هر یک از گروه ها، پیشنهاداتی برای تغییر، تکمیل یا کاربری های دیگر وسیلٔه باال ارائه دهد.

در سال های قبل، سیستم و انواع آن را آموختید. اکنون بگویید که اگر سیستم ها به دالیلی به اهداف 
اصلی تعیین شده نرسند ودر اجزای سیستم اختاللی به وجود آید چه باید کرد؟ آیا می توان در اجزای آن، 

تغییراتی ایجاد کرد تا ضمن هماهنگی های الزم برای اهداف دیگری از آنها استفاده کرد؟

آب زی دان  )آکواریوم(
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اندیشه، عمل مناسب و نتیجۀ بهتر

از یک قوطی خالی چه استفاده ای می توان کرد؟ نتیجه را روی کاغذ بنویسید و در 
کالس ارائه دهید.

فکر کنید

حال شما می توانید با استفاده از وسایلی که دیگر قابل استفاده نیستند، یک وسیلٔه جدید بسازید یا 
در آن تغییراتی ایجاد کنید تا با اهداف دیگری مورد استفاده قرار گیرند.

گاهی با استفاده از وسایل دور ریختنی می توان وسایل ساده ای درست کرد که بازهم قابل استفاده 
باشند. به کارگیری توانایی های ذهنی برای ایجاد یک فکر جدید و یک راه حل تازه را که دیگران قباًل به 
آن دست نیافته اند، خالقیت گویند. حال اگر این ایده های نو که ناشی از خالقیت است به کار گرفته شود، 
در واقع نوآوری انجام شده است که به صورت ساخت یک محصول جدید و یا یک راه حل جدید برای 

یک مشکل و یا مسئله ای پدیدار می شود.
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با کمک افراد گروه فکر کنید و بنویسید که از یک اتوبوس فرسوده چه  استفاده هایی 
می توان کرد؟

چگونه می توان آن را به یک وسیلٔه جدید و قابل استفاده تبدیل کرد؟
به  قادر  جدید  سیستم  آیا  کرد؟  استفاده  فرسوده  اتوبوس های  از  می توان  چگونه 

دستیابی به اهداف جدید است؟ 
راه حل های خود را به کالس ارائه دهید و از بین آنها بهترین را انتخاب کنید.

کار در کالس 

اگر ما بتوانیم برای حل مشکل یا مسئله، یک راه حل جدید پیدا کنیم و یا با استفاده از وسایل کهنه و 
قدیمی وسایل جدیدی تولید کنیم که قادر باشند به اهداف 
این  در  داده ایم.  انجام  برسند یک عمل خاّلقانه  جدید 
صورت، سیستم قبلی که از کار افتاده بود را به سیستم 
جدید قابل استفاده تبدیل کرده ایم. افرادی که با استفاده 
از تفکر خود فّناوری جدیدی تولید می کنند خالق بوده و 

دارای ویژگی های خاصی می باشند.



5

برخی از ویژگی های افراد خالق عبارتند از:
1ــ انگیزٔه پیشرفت

2ــ ابتکار عمل و استقالل رأی
3ــ اعتماد به نفس و پشتکار
4ــ عالقه مند به نظم و ترتیب

5ــ زیبا پسندی و عالقه مندی به کارهای هنری
٦ــ تأثیر مثبت بر دیگران

٧ــ تفکر اقتصادی

فکر کنید
1ــ آیا شما فردی خاّلق هستید؟ چرا؟

2ــ افراد خاّلق چه ویژگی های دیگری دارند فهرستی از آنها تهیه کنید و به کالس 
ارائه دهید؟

برای پرورش خاّلقیت راه های گوناگونی وجود دارد که مهم ترین آنها تقویت ویژگی هایی است که 
در باال گفته شد.

چه فعالیت هایی در زمینٔه کشف، ابداع و اختراع در اطراف شما اتفاق افتاده است. 
برای جمع آوری اطالعات به روزنامه، مجله، رادیو، تلویزیون و… مراجعه کنید.

بررسی کنید

با همکاری گروه جدول زیر را کامل کنید:

چه کارهایی باید بر روی وسیلۀ قدیمی
آن انجام دهیم 

کدام نیازها را نام وسیلۀ جدید 
برآورده می کند 

صندلی یا میز فرسوده 
دمپایی فرسوده 

خودکار  میله های 
تمام شده 

هستٔه خرما یا زیتون 
کاغذهای باطله 
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فّناوری های جدید
در سال های قبل با مفهوم فّناوری آشنا شدید. 

امروزه فّناوری های جدیدی به وجود می آید که پیامدهای آن ایجاد مشاغل نو، توسعٔه اقتصادی و 
در نهایت رفاه انسان را به دنبال دارد.

به توسعٔه اقتصادی یک کشور کمک کنند. عبارت اند از:  برخی فّناوری های نو که می توانند 
فّناوری نانو1 در ساخت روبات ها، استفاده از انرژی های نو و… . فّناوری نانو رشته های مختلفی دارد 
که در سال های اخیر در ایران پیشرفت های به سزایی داشته است از جمله فّناوری نانوالیاف که در ساختار 
مولکولی الیاف و نخ های جدید تغییراتی ایجاد می کند و الیاف را با چند جدار مختلف به وجود می آورد 
که ویژگی خاصی از قبیل: ضد آب، استحکام و نرمی و مقاومت در برابر چروک شدن  را دارد. همچنین 

می تواند خصوصیات ظاهری پارچه های پنبه ای را بهبود بخشد.
فّناوری نانو توان باالیی برای سودآوری صنعت نساجی و سایر صـنایع مـانند صـنایع پزشکی، 
صنایع اطالعاتی رایانه، صنایع دریایی و کشتی سازی دارد. این صنایع در ایران نیز پیشرفت های شایان 

توجهی داشته است.

1ــ در زبان یونانی به معنای کوتوله است.

پارچه های تهیه شده به روش فّناوری نانو

فکر کنید
نانو استفاده می شود؟ چه  فّناوری  در استان فارس در کدام یک از صنایع، از 

مزایایی دارد؟
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استفاده از فّناوری های نو مانند فّناوری نانوباعث مقاومت زیاد  مواد در مقابل عوامل شیمیایی و 
فیزیکی، عملکرد بهتر مواد، مقاومت در برابر اشعٔه )UV(1 و غیره… شده است.

u به عّلت کوتاه بودن طول موج آن برای انسان خطرناک است و به عّلت نازک شدن الیه ازن امواج uv بیشتری  tra vo et ؛UV 1ــ
از خورشید به زمین می رسد.

نانو تکنولوژی، توانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم های جدید با در دست گرفتن 
آنها است که در سطوح ظاهر  از خواص  اتمی و استفاده  کنترل در سطوح مولکولی و 

می شود. 
کاربردهای وسیع این فناوری در حوزه های پزشکی، کامپیوتر، نساجی، انرژی و 

غیره می باشد. 
امروزه ایران و سایر کشورها، پیشرفت های بسیاری در زمینه استفاده از فناوری 
به تهیه پارچه های  نانو اقدام  با استفاده از فناوری  ایران  به طور مثال، در  نانو داشته اند. 

ضدچروک، ضدآب، ضدبوی بد و غیره نموده اند. 
و یا با استفاده از فناوری نانو اقدام به بازیافت باقیمانده محصوالت کشاورزی و 
تبدیل آنها به انرژی و یا موادشیمیایی صنعتی نموده اند و با استفاده از ضایعات پنبه الیافی 

کمتر از 1٠٠ نانومتر تولید کرده اند که 1٠٠٠ بار کوچکتر از الیاف فعلی است. 

بیشتر بدانید

ساخت یک وسیلۀ جدید ــ تا به حال چه ایده های جدیدی برای ساخت یک 
نیز  آنها را روی کاغذ آورده و کاربرد آن را  به ذهنتان رسیده است؟ یکی از  محصول 

بنویسید. یادتان باشد که مراحل اولیٔه ساخت آن را به ترتیب بنویسید.
کالس  به  را  ونتیجه  ساخته  را  آن  از  نمونه  یک  خود  گروه  کمک  به  حال  ــ 

دهید. ارائه 

فعالیت  عملی
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از موضوعات زیر یکی را انتخاب کرده و پیرامون آن تحقیق کرده، نتایج را به کالس 
ارائه دهید؟

1ــ فّناوری نانو چه تأثیری در پیشرفت  اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی یک کشور 
دارد؟

2ــ چگونه فّناوری های نو باعث اشتغال زایی می شود؟ نتایج خود را به صورت 
روزنامٔه دیواری به کالس ارائه دهید.

تحقیق کنید

جدول زیر را کامل کنید
1ــ دومین مرحلٔه ساخت یک محصول فّناوری

2ــ زمان اکنون
3ــ یکی از ویژگی های افراد خالق است.

4ــ نام پسر است به معنای خجسته.
5  ــ اگر بتوانیم یک راه حل جدید برای مسئله ای پیدا کنیم یک فرد …… هستیم.

٦  ــ یکی از راه های زیاد شدن اطالعات علمی انسان است.
٧ ــ اگر حرف »ک« به آن اضافه کنی، نوعی غذای گیاهان است.

8  ــ اگر آن را نو کنی آخرین نوع فّناوری است.

1

2

3

4

5

6

7

8
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واحد
کار با برق والکترونیک  2



1٠

در کتاب های اّول و دوم با ایجاد شدن 
جریان الکتریکی از حرکت الکترون های آزاد 
آن  تولید  چگونگی  و  فلزی  سیم  یک  درون 
آشنا شدید؛ اکنون با انواع جریان الکتریکی 

آشنا خواهید شد. 
دستٔه  دو  به  الکتریکی  جریان های 
مستقیم)DC( و متناوب)AC( تقسیم می شوند.

 )DC( جریان مستقیم
جریان مستقیم جریانی است که مقدار 
و جهت آن در طول زمان ثابت است. جریان 
و  ماشین  باتری  قلمی،  باتری  در  شده  تولید 
جریان  نوع  از  همراه  تلفن  گوشی  باتری  یا 
مصرف کننده های  جمله  از  است.  مستقیم 

جریان مستقیم، گوشی تلفن همراه می باشد.

لت
١و

2 )
DC

یم)
ستق

ن م
ریا

ج

)نمودارجریان مستقیم یک باتری١2ولت(

زمان

باتری ماشین

نیروگاه سیکل ترکیبی )فارس(

نیروگاه سیکل ترکیبی )کازرون(
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)AC( جریان متناوب
جریان متناوب جریانی است که مقدار و جهت آن در طول زمان تغییر می کند. جریان تولید شده 

توسط مولدهای برق موجود در نیروگاه ها از نوع جریان متناوب است.
و  برقی  جارو  مانند  خانگی  برقی  لوازم  متناوب،  جریان  کننده های  مصرف  جمله  از 

است. ماشین لباسشویی 

مولد جریان متناوب نمودارجریان متناوب

 )AC( جریان متناوب

زمان

کار در کالس 

بررسی نمایید موتور کدام یک از وسایل برقی زیر با جریان مستقیم)DC( و کدام یک 
با جریان متناوب)AC( کار می کند.

جریان مستقیمجریان متناوبوسیله
کولر 

رادیوپخش خودرو
یخچال

ماشین اسباب بازی

برای تولید جریان متناوب)AC( از مولدهای برق، در نیروگاه ها، استفاده می شود که به انواع آنها 
اشاره می شود.
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انواع نیروگاه برق
نیروگاه بخاری ساده : در این نیروگاه با سوزاندن سوخت های فسیلی)مانند نفت، گاز و…( 

آب به بخار تبدیل شده و انرژی بخار تولیدی سبب چرخش توربین و سپس تولید برق می شود.

نیروگاه ساده بخار

فکر کنید
در کدام شهر ایران نیروگاه بخار وجود دارد؟ )چهار مورد نام ببرید(

نیروگاه گازی : نیروگاه های گازی، سوخت فسیلی)نفت یا گاز طبیعی( را به همراه هوای 
چرخش  برای  خروجی  داغ  بسیار  گازهای  انرژی  از  و  می سوزانند  احتراق  محفظٔه  در  فشرده 

می کنند. استفاده  توربین 

شکل نیروگاه گازی
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نیروگاه چرخۀ ترکیبی)سیکل ترکیبی( :  نیروگاهی مرکب از واحدهای گازی و بخاری است 
که در آن حرارت حاصل از توربین های گازی به دیگ های بخار هدایت شده و بخار حاصل از این طریق 

توربین بخاری را به گردش در می آورد.

کندانسور
توربین بخار

توربین گاز
بویلر

شکل نیروگاه سیکل ترکیبی



فسیلی  از سوخت  که  نیروگاه هایی  سایر  از  ترکیبی  نیروگاه های چرخۀ  بازده  چرا 
استفاده می نمایند بیشتر است.

بحث گروهی

نیروگاه آبی : یکی از باصرفه ترین و بهترین نیروگاه هایی که تاکنون ساخته شده اند، نیروگاه های 
آبی است که به وسیلٔه ریزش آب از ارتفاع و با احداث سدها وذخیره کردن آب در آنها برای چرخش توربین 

و تولید انرژی برق استفاده می شود.

شکل نیروگاه آبیسّد سلمان فارسی شهرستان جهرم

ژنراتور

بخش ثابت

گردونه

پرهٔ توربین

دریچهٔ فلزی

محور ثابت ژنراتور
توربین

جریان آب
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فکر کنید
مزایای استفاده از نیروگاه های آبی را بنویسید.

بیشتر بدانید

امروزه نیروگاه های جدیدی از دیگر انرژی های موجود در طبیعت، شامل نیروگاه های 
بادی، خورشیدی و با انرژی حاصل از سوخت زباله و امواج دریا ساخته شده اند. درشهر 

شیراز نیروگاه خورشیدی و نیروگاه حاصل از سوخت زباله وجود دارد.

نیروگاه خورشیدی : این نیروگاه شامل تأسیساتی است که انرژی تابشی خورشید را به وسیلٔه 
آیینه های مقّعر جمع و با متمرکز کردن آن، درجه حرارت های باال ایجاد می کند و باعث بخار شدن آب 
مخازن و در نتیجه چرخاندن توربین های بخار می شود. نوع دیگری از نیروگاه خورشیدی وجود دارد که 

با تابش خورشید به صفحات مخصوص، انرژی الکتریکی تولید می نمایند.

نیروگاه خورشیدی شیراز
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نیروگاه،  این  در   : نیروگاه هسته ای 
هسته ای)اورانیوم  سوخت  از  ناشی  انرژی 
غنی شده و…( بخار آب تولید کرده و سپس 
این بخار، توربینی را به گردش در می آورد و 

سبب تولید انرژی برق می شود.

مزایای  استفاده از انرژی هسته ای  : 
مانند  فسیلی  سوخت های  از  استفاده  از  پس 
سمی  گاز های  و…  سنگ  زغال  گاز،  نفت، 
سالمت  برای  که  می شود  محیط زیست  وارد 
با  دیگر  سوی  از  است،  خطرناک  انسان 
منابع  بودن  پایان پذیر  و  برق  مصرف  افزایش 
از  استفاده  می رسد  نظر  به  فسیلی  سوخت 

انرژی هسته ای برای تولید برق بهترین گزینٔه موجود باشد. بنابراین، کشور ما نیز با استفاده از فّناوری 
هسته ای، نیروگاه اتمی بوشهر را راه اندازی کرده تا ساالنه 19٠ میلیون بشکه نفت صرفه جویی شود.

موتورهای الکتریکی
موتور الکتریکی دستگاهی است که انرژی 
و  تبدیل می کند  مکانیکی  انرژی  به  را  الکتریکی 
را  کاربرد  بیشترین  الکتریکی  وسایل  در  امروزه 
دارد. این گونه موتورها به تناسب کاربرد در ابعاد 
بسیار  برای کارهای  بسیار کوچک  از  مختلف، 
حساس و دقیق تا ابعاد بسیار بزرگ در کارخانه های 

صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند.

نیروگاه اتمی بوشهر
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اختراع موتورهای الکتریکی در انجام کارهای مکانیکی، تحّول عظیمی ایجاد کرد. 
اگر کمی فکر کنیم می بینیم بیشتر وسایل الکتریکی که از آنها استفاده می کنیم، موتور الکتریکی 
دارند؛ برای مثال، وسایل برقی خانگی مانند لباسشویی، جاروبرقی، آبمیوه گیری برقی و پنکه 
همگی موتور الکتریکی دارند، حتی حالت لرزان )ویبره( یک گوشی تلفن همراه توسط 

موتور الکتریکی کار می کند.

ساختمان موتورهای الکتریکی
موتورهای الکتریکی از دو قسمت اصلی تشکیل شده اند:

1ــ قسمت ساکن )استاتور(
2ــ قسمت گردان)روتور(.

ــ در تصویر زیر اجزای یک موتور الکتریکی را مشاهده می کنید:
1ـ استاتور: از ورقه های آهنی شیاردار تشکیل شده که درون این شیارها حلقه های سیم)الکی( با 
آرایش مخصوص قرار می گیرند. با وصل کردن برق به حلقه های سیم، میدان مغناطیسی الزم برای گردش 

روتور ایجاد می شود.
2ـ روتور: به قسمتی گفته می شود که درون موتور دوران می کند و محوری را می چرخاند بر روی 
با چرخش روتور، جریان هوای آزاد را برروی  پنکه ای)فن( نصب شده که همزمان  برخی از موتورها 

محفظه موتور دمیده تا موتور خنک شود.

بیشتر بدانید

محور روتور

استاتورپنکهجریان هوای آزاد

روتور
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تحقیق کنید

برخی موتورهای الکتریکی با جریان متناوب)AC( و برخی دیگر با جریان مستقیم 
)DC( کار می کنند؛ به طور مثال، موتور یک دستگاه آب سرد کن از نوع متناوب بوده و 

موتور باالبر شیشه خودرو از نوع جریان مستقیم است.
همچنین  و  می نمایند  کار  برقی  وسایل  با  که  افرادی  جان  حفاظت  برای  توجه: 
الکتریکی  دستگاه های  در  زمین)ارت(  اتصال  سیم  از  گرفتگی  برق  خطر  از  جلوگیری 

بیشتر بدانید

استفاده می شود. این سیم همراه 
نول در شبکٔه  فاز و  با سیم های 
انرژی الکتریکی وجود داشته و 
به بدنٔه دستگاه های برقی اتصال 
می یابد. در تصویر مقابل شمای 
حقیقی یک مدار با سیم اتصال 

زمین)P( نشان داده شده است.

1ــ تحقیق کنید از چه انرژی های دیگری برای تولید انرژی برق استفاده می شود، 
به همراه عکس و تهیه CD به کالس ارائه دهید. )گروهی( 

2ــ تحقیق کنید در آینده چه چیز ممکن است جایگزین انرژی الکتریسیته شود که 
ارزان تر و آسان تر باشد، به همراه گزارش به کالس ارائه دهید. 

 

شمای  )نقشٔه( حقیقی
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فعالیت  عملی 1

کلید تبدیل: کلید تبدیل برای خاموش و روشن کردن یک المپ یا یک گروه المپ 
از دونقطه مورد استفاده قرار می گیرد. و معمواًل برای راهروها، راه پله ها و سالن های بزرگ 

که خروجی مختلف دارند استفاده می شود.
که  دارد  مشترک  غیر  پیچ  دو  و  مشترک  پیچ  یک  تبدیل  کلید  اتصال:  طریقۀ 
سیم فاز بعد از عبور از فیوز به پیچ مشترک یکی از کلیدها وصل می شود. از دو پیچ                        
غیر مشترک کلید تبدیل، دو سیم برگشت به دو پیچ غیر مشترک کلید تبدیل دوم می رود. از 
پیچ مشترک کلید دوم یک سیم به طرف ته سر پیچ برده می شود و سیم نول به طور مستقیم به 

طرف دوم سر پیچ المپ متصل می شود.
نقشٔه مدار کلید تبدیل زیر را کامل کرده و آن  را بر روی کاغذ A4 رسم کنید.

تحقیق کنید
هر گروه یکی از موضوعات زیر را انتخاب کرده و تحقیق کنید و گزارش آن  را به 

کالس ارائه دهید.
الف( کدام یک از انواع نیروگاه برق آسیب کمتری به محیط زیست می زند؟ چرا؟
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ب( آیا در منطقه یا شهر شما نیروگاه برق وجود دارد؟ نوع نیروگاه و میزان تولید برق 
آن را بنویسید.

ج( کدام یک از نیروگاه های برق در دنیا از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ چرا؟
د(    مصرف انرژی الکتریکی در کشور ما به چه میزان است و به نظر شما آیا این 

مصرف مطابق با استاندارد جهانی می باشد؟ چرا؟

خودآزمایی و مرور درس
1ــ جریان مستقیم، جریانی است که جهت و مقدار آن………… است.

2ــ مولدهای موجود در نیروگاه ها از نوع جریان………… است.
3ــ نیروگاه سیکل ترکیبی مرکب از نیروگاه های………… و ………… است.

4ــ نیروگاه خورشیدی شیراز بر چه اساسی کار می کند؟
5ــ توربین یک نیروگاه اتمی از نوع………… است.

٦  ــ ساختمان موتور یک دستگاه پله برقی از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟



2٠

الکترونیک 
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در سال گذشته خواندید که الکترونیک به زبان ساده، علمی است که در مورد حرکت الکترون ها 
در  نیمه هادی ها بحث می کند، به عبارت دیگر در علم الکترونیک خواص نیمه هادی ها و چگونگی کار 

با آنها بررسی می شود. همچنین با قطعاتی مانندمقاومت، خازن و دیود آشنا شدید.
اجسام را از نظر رسانایی الکتریکی به سه دستٔه کلی هادی ها، نیمه هادی و عایق ها تقسیم بندی 
می کنند. در اجزای یک مدار الکتریکی )مانند  منبع ولتاژ، سیم، کلید،  مصرف کننده و…( هادی ها و 
عایق های مختلفی به کار می روند. اما قطعاتی مانند دیود، ترانزیستور و IC ها از کنار هم قرار گرفتن 

الیه های نیمه هادی ساخته می شوند. دو عنصر نیمه هادی معروف سیلیسیم و ژرمانیوم هستند.
در سال گذشته با سه قطعه مقاومت الکتریکی و خازن و دیود آشنا شدید. که به طور خالصه 

یادآوری می شود.

مقاومت ها
 قطعاتی هستند که در مقابل عبور جریان از 
اثر عبور جریان  خود مخالفت نشان می دهند )در 
الکتریکی ازمقاومت ها حرارت تولید می شود( و در 
مدارات برای کنترل جریان و ولتاژ به کار می روند. 
اندازٔه مقدار اهمی مقاومت های کربنی را معموالً با 

نوار رنگی مشخص می کنند.

به دست آوردن مقدار مقاومت از روی کد های رنگی را سال قبل انجام دادید(. از  )آزمایش 
انواع مقاومت ها می توان به مقاومت های سیمی،  الیه ای و کربنی اشاره کرد.

خازن  ها
 از دو صفحه فلزی درست شده اند که بین آنها 
با  را  خازن ها  از  بسیاری  دارد  قرار  عایقی  مادهٔ  یک 
نام عایقشان می شناسند؛ مانند خازن سرامیکی، خازن 

هوایی و خازن کاغذی.
خازن ها در مدارات عمل شارژ و دشارژ انجام 
می دهند. )در سال گذشته با این دو مفهوم آشنا شدید.(

انواع مقاومت های کربنی
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دیود ها
 ازکنار هم قرار گرفتن دو الیٔه نیمه هادی 
در  دیود  کاربرد  می شوند.  مهم ترین  درست 
مدارات یکسوسازی است )به عمل تبدیل ولتاژ 
متناوب به ولتاژ مستقیم یکسو سازی می گویند( 
ــ  یکسوساز  دیود  به  می توان  دیود ها  انواع  از 

دیود نور دهنده LED  اشاره کرد.
توجه: ابتدا عناصر سیلیسیم و ژرمانیوم را با عناصر دیگری ترکیب می کنند )مانند آرسنیک 
ــ آلومینیوم ــ گالیم( تا در خاصیت هدایت الکتریکی شان تغییرات الزم به وجود آید، سپس آنها را در 

ساخت قطعات الکترونیکی به کار می گیرند.

ببرید  نام  را  الکترونیکی  دستگاه  یک   
که عمل شارژ و دشارژ خازن در آن به  وضوح 

مشاهده شود.
ببرید که  نام  یک دستگاه الکترونیکی را 

در آن دیود یکسوساز به کار رفته باشد.

پاسخ دهید

اکنون دو قطعه با اهمیت الکترونیکی را در حّد شناسایی مختصر به شما معرفی می کنیم:

ترانزیستور
 این قطعٔه الکترونیکی از کنار هم قرار گرفتن 

سه نوع نیمه  هادی درست می شود.
 )B( ِبیس  ــ   )E(امیِتر ترانزیستور  پایه  های  به 
ترانزیستور،  ساخت  با  می گویند.   )C( کُِلکتور  و 
مدارات الکترونیکی تغییرات کلی پیدا کردند و نسلی از 
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دستگاه  های ترانزیستوری که سرعت عمل بیشتر و کارایی 
باالتر و حجم کمتری داشتند در خدمت عموم مردم قرار 
گرفت. )رادیو و تلویزیون  های ترانزیستوری جای رادیو 
تلویزیون های المپی را گرفتند حجم دستگاه ها کوچک تر 

و سرعت و کارایی آنها باالتر رفت.(

بیشتر بدانید

 یکی از مهم ترین کاربرد های ترانزیستور عمل تقویت کنندگی ولتاژ و جریان در 
مدارات است.

شما  صوتی  امواج  و  می کنید  صحبت  میکروفون  با  شما  وقتی  مثال،  به عنوان 
توسط میکروفون به ولتاژ های ضعیف تبدیل و وارد آمپلی فایر می شود یکی از قطعات 
مهم این دستگاه همان  ترانزیستور است که ولتاژ ضعیف ورودی را تقویت و به بلندگو 

ارسال می کند.

IC )مدار مجتمع (
الکتریکی  دستگاه های  انواع  در ساخت  قطعه  این  از  امروزه 
و الکترونیکی استفاده می شود. از یک عروسک سخنگو و ساعت 
مچی تا بسیاری از لوازم برقی خانگی و سیستم های پیشرفته صوتی و 
تصویری، سخت افزار دنیای رایانه و اینترنت، فّناوری های مهندسی 
جمله  از  دیگر  مورد  هزاران  و  ماهواره ای  سیستم های  پزشکی،  و 

کاربرد های انواع مدارات مجتمع )IC( هستند.
در ساختمان یک IC الیه های بسیار زیادی از نیمه هادی  ها کنار 
هم قرار دارند به این ترتیب مجموعه ای از قطعات الکترونیکی را در 
درون یک IC جاسازی می کنند؛ به عنوان مثال، در یکی از جدیدترین 
ترانزیستور   582٠٠٠٠٠ تعداد   )CPU( رایانه ها  مرکزی  پردازشگر 
به کار رفته است و جالب توجه اینکه این قطعه آنقدر کوچک است 
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که شما می توانید آن را در دست خود پنهان کنید. در بعضی از 
این IC ها اطالعات مهم برای کار یک دستگاه ذخیره شده است 
در  برای همیشه  و  یکبار  به صورت  می توانند  هم  اطالعات  این 
IC ذخیره شوند و هم می توانند به گونه ای باشند که بارها و بارها 
نوشتن  و  آنها عمل خواندن  نوار ضبط صوت روی  مانند یک 

اطالعات را انجام داد.

ُبرد
آن نصب  الکترونیکی روی  صفحه ای است که قطعات 
چاپی  مدار  فیبر  جنس  از  معموالً  بردها  می شوند.  )مونتاژ( 
هستند که با توجه به نقشٔه مدار، قطعات روی آن چید و نصب 

شده سپس پایه  های آنـها به   بـرد، لحیم کاری می شوند.

بیشتر بدانید
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المپ کم مصرف
را  این المپ  ها  به زبان ساده  نیز می گویند.  )مهتابی( فشرده  فلورسنت  این المپ ها، المپ  به 
می توان به راحتی بر روی سر پیچ های معمولی نصب و جایگزین المپ رشته ای کرد. مدار الکترونیکی 
این المپ باالست نام دارد و وظیفٔه آن تنظیم ولتاژ مورد نیاز برای تبخیرگاز موجود در محفظٔه شیشه ای 

است. در این المپ ها با مصرف برق کم، نور زیاد با حرارت پایین تولید می شود.

کار در کالس 

 با راهنمایی دبیر مربوط جدول زیر را با توضیحات کافی تکمیل کنید.

الم کم مصرفالمپ رشته ای )معمولی( 

میزان نوردهی
مصرف انرژی 

عمر مفید 
صرفه اقتصاد 

سالمت فردی و محیط زیست

باالست
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فعالیت  عملی 1
 یک مدار رقص نور ساده )یا هر کدام 
تهیه  را  بازار(  در  مونتاژ  آماده  کیت های  از 
کرده با کمک معلم مربوط نقشه آن  را بررسی 
کرده و سپس قطعات مدار آن را )در کارگاه 
مدرسه یا منزل( بر روی برد مدار چاپی سوار 

کرده و لحیم کاری نمایید.

فعالیت  عملی 2

 تصور کنید فردا صبح که از خواب بیدار می شوید چند سال گذشته است، آیا 
می توانید تصویر زندگی در شهر الکترونیک را در سال های آینده تجربه کنید. یک روز 

خود را در این فضای جدید تشریح کنید.

تحقیق کنید
 موضوع دولت الکترونیک و خدمات آن از موضوعات امروزه جامعٔه ماست. با 
راهنمایی دبیر مربوط مصادیق این امر را در شهر محل زندگی خود جمع آوری و گزارش 

آن را به کالس ارائه دهید.

خود آزمایی و مرور  درس
 الف( جمالت زیر را کامل کنید

1ــ به عمل تبدیل ولتاژ……… به ولتاژ ……… یکسوساز می گویند.
2ــ با افزایش مقاومت الکتریکی در مدار، ………کاهش می یابد.

3ــ به عمل باردار شدن صفحات خازن ……… می گویند.
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ب( هر کدام از جمالت زیر معرف کدام قطعۀ الکترونیکی هستند.
  تقویت کنندهٔ ولتاژ و جریان       مقاومت                              

خازن   یکسو کنندٔه ولتاژ  
باتری   تولید کنندٔه ولتاژ  

IC )مدار مجتمع(   ذخیره کنندٔه ولتاژ  
دیود   کنترل کنندٔه ولتاژ  

ترانزیستور     
LED     

ج( در سؤاالت زیر گزینۀ صحیح را عالمت بزنید.
ـ  کدام مورد از مزایای المپ کم مصرف به المپ رشته ای نیست؟ 1ـ

الف( سالمت افراد و محیط زیست     ب( حرارت پایین 
ج( عمر زیاد                                        د( نور بیشتر

2ــ در ساخت قطعات الکترونیکی بیشتر از کدام نوع ماده استفاده می شود؟
الف( هادی ها                                       ب( نیمه هادی ها 

ج( هادی ها و عایق ها                              د( نیمه هادی ها و هادی ها
ـ  به پایه های ترانزیستور ……… می گویند. 3ـ

الف( آند ــ بیس ــ کاتد                        ب( امیتر ــ کاتد ــ کلکتور 
ج( امیتر ــ بیس ــ کلکتور                    د( آند ــ امیتر ــ کاتد

4  ــ کدام گزینه در مورد IC ها صحیح است؟
الف( فقط برای کنترل ولتاژ و جریان در مدارات به کار می روند.

ب( فقط برای یکسوسازی ولتاژ و جریان در مدارات به کار می روند.
ج( اطالعات و برنامه های مهمی در آنها برای کاردستگاه ها ذخیره شده است.

د(  IC ها می توانند ولتاژ و جریان مدار را تقویت کنند.
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به آینده بنگرید
الکترونیک به عنوان یک رشتٔه تحصیلی در دورٔه هنرستان و کار دانش )دخترانه 
و پسرانه( در حال اجرا است و شما در صورت تمایل و توانایی خود می توانید با انتخاب 
در  و  مهندسی  درجه  حتی  و  کاردانی  مقطع  تا  رشته  این  در  آگاهانه  تحصیل  ادامه  و 
نهایت دکترا نیز پیش بروید. ضمناً با توجه به تخصص و توانایی افراد، زمینه های کار در 
کارخانجات و مراکز تولیدی بزرگ و کوچک و بازار نیز وجود دارد. برای کارو کسب 
درآمد در این رشته، الزم است مدارج علمی آن به صورت دانشگاهی طی شود.  لذا به 
کسانی که به ادامه تحصیل در این رشته تمایل دارند توصیه می شود این اصل کلی را 
باالتر رود رقبای کاری  الکترونیک  نکنند که هر چه تخصص شما در زمینٔه  فراموش 
بسیاری  خالف  بر  الکترونیک  رشتٔه  کرد.  خواهید  کسب  بیشتر  درآمد  و  داشته  کمتر 
از علوم نه تنها محدود نیست؛ بلکه در تمامی زمینه های دانش بشری رسوخ کرده و تا 
زمانی که تفکر خاّلقانه در انسان وجود داشته باشد، شاهد     اختراعات جدیدی در وسایل 

الکترونیکی خواهیم بود.
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واحد
بهداشت3
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به تصویر باال با دقت نگاه کنید:
1ــ به نظر شما موضوع مورد نظر تصویر چیست؟ 

2ــ چه عواملی باعث ایجاد بیماری در انسان می شود؟ 
3ــ چگونه می توان از بیماری جلوگیری کرد؟

به طور کلی میکروب ها شامل باکتری ها، تک سلولی ها، ویروس ها و قارچ ها می باشند که به آنها 
»عوامل بیماری زای زنده« می گویند. این عوامل از راه های مختلفی وارد بدن می شوند و فرد را بیمار 

می کنند.
گاهی عوامل بیماری زا از بدن فرد بیمار به بدن افراد سالم منتقل شده و تعداد زیادی را بیمار 
می کنند به این گونه بیماری ها »بیماری های واگیر« می گویند گرچه بدن انسان سیستم دفاعی دارد که 
و عوامل  نیست  کافی  بدن  دفاع طبیعی  گاهی  اما  بیماری زا می شود،  برابر عوامل  در  مقاومت  باعث 
بیماری زا بر سیستم دفاعی بدن غلبه کرده و فرد را بیمار می کنند. به خصوص، در سال های اولیٔه زندگی 
که کودکان سیستم دفاعی ضعیفی دارند، بیماری های واگیر می توانند موجب معلولیت و حتی مرگ 

تعداد زیادی از آنها بشوند.
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راه های پیشگیری از بیماری های واگیر
جهت پیشگیری از بیماری ها راه های مختلفی وجود دارد:

و  تشخیص  ـ   ـ محیط  بهداشت  رعایت  ـ   ـ عمومی  و  فردی  بهداشت  رعایت  ـ   ـ واکسیناسیون 
درمان به موقع بیماری ها و تغذیٔه مناسب از راه های پیشگیری از بیماری ها هستند.

بحث گروهی
انجام رفتارهای سالم و پرهیز از رفتارهای ناسالم

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

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

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

................................................................
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فکر کنید
بهترین راه پیشگیری از بسیاری از بیماری های واگیر در کودکان چیست؟ 

وقتی  که  در یافتند  پیش  سال ها  از  دانشمندان 
مبتال  آبله  و  سرخک  مانند  بیماری هایی  به  انسان 
می شود، اگر از مرگ نجات یابد، تا آخر عمر دیگر به این 
بیماری مبتال نمی شود. تحقیق و بررسی در این زمینه 
با استفاده از پیشرفت های  تا  به دانشمندان کمک کرد 

علمی واکسن را کشف کنند.

واکسن : میکروب ضعیف یا کشته شده یا سم ضعیف شده میکروب است.
وارد کردن واکسن از راه های مناسب به بدن انسان را واکسیناسیون می نامند؛ مثالً، واکسن فلج 

اطفال به صورت خوراکی و هپاتیت B به صورت تزریقی وارد بدن می شود.
اگر  را می سازد که  و موادی  فعال می شود  بدن شخص  اثر واکسیناسیون، سیستم دفاعی  در 
میکروب یا عامل بیماری زا وارد بدن او شود، شخص یا به بیماری مبتال نمی شود و یا به بیماری خفیف 
و بدون عوارض مبتال می شود. با استفاده از واکسیناسیون، تعدادی از بیماری ها مثل آبله در جهان 

ریشه کن شده اند. بسیاری از بیماری ها مثل فلج اطفال نیز در حال ریشه کنی هستند.

فرد مبتال به سرخککودک مبتال به فلج اطفال
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بعضی از بیماری های خطرناک هم وجود دارد که هر سال موجب مرگ بسیاری از مردم جهان 
می شود،  اما متأسفانه هنوز دانشمندان موفق به تهیه واکسن برای پیشگیری و کشف راه های درمان آنها 
نشده اند؛ مانند ایدز، این بیماری واکسن و درمان قطعی ندارد. اما با رعایت بهداشت به سادگی قابل 

پیشگیری است.)در قسمت بیماری های واگیر بیشتر با این بیماری آشنا می شویم.(

بحث کنید
در کشورما واکسیناسیون علیه چه بیماری هایی و در چه سنی آغاز می شود؟ 

آیا شما هم به واکسن احتیاج دارید؟ چه واکسن هایی؟

درکشور ما، سل، سرخک، هپاتیت ب، دیفتری، کزاز، سیاه سرفه، فلج اطفال، اوریون و سرخجه 
از بیماری هایی هستند که علیه آنها واکسن تهیه شده است و واکسیناسیون آنها انجام می پذیرد.

مبتال  کودکی  دوران  واگیر  بیماری های  به  زیاد  احتمال  به  است  نشده  واکسینه  که  کودکی 
می شود و حتی اگر از مرگ نجات یابد، ممکن است به عوارض خطرناک بیماری مانند فلج اندام های 
به علت  ناشنوایی، عقب ماندگی ذهنی و جسمی دچار شود. همچنین ممکن است  حرکتی،  نابینایی، 

ضعیف شدن سیستم دفاعی، کودک آمادگی برای مبتال شدن به سایر بیماری ها پیدا کند.

بیشتر بدانید

برنامۀ واکسیناسیون کودکان با توجه به شرایط بهداشتی کشور 
نوع واکسن سن 

ژ + فلج اطفال + هپاتیت ب بدوتولد  ث ب
سه گانه + فلج اطفال + هپاتیت ب 2ماهگی
سه گانه + فلج اطفال 4ماهگی 
سه گانه + فلج اطفال + هپاتیت ب٦ماهگی 

12MMRماهگی 
سه گانه + فلج اطفال 18ماهگی

سه گانه + فلج اطفال + ٦MMRــ4 سالگی 
ژ ــ واکسن بیماری سل است 2ــ سه گانه شامل سه واکسن دیفتری،  ث راهنمایی: 1ــ ب
کزاز، و سیاه سرفه است 3ــ MMR واکسن سه بیماری سرخک ــ سرخجه و اوریون است 
4ــ پس از تزریق آخرین واکسن سه گانه، هردو سال یک بار بایستی واکسن دوگانه ویژٔه بزرگساالن 

)دیفتری و کزاز( تزریق شود 
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بیماری های واگیر
اکنون الزم است با چند بیماری واگیر خطرناک آشنا شویم.

فکر کنید
از  عالمتی  چه  تصویر  این  در 
بیماری را مشاهده می کنید، این عالمت 

بیانگر ابتال به کدام بیماری است؟

هپاتیت ب
هپاتیت ب چیست؟ : هپاتیت ب یک بیماری ویروسی واگیردار است که موجب ورم و از کار 
افتادن کبد می شود و این بیماری می تواند منجر به سرطان کبد شود.گاهی افرادی در جامعه به بیماری 
آلوده  را  دیگران  افراد می توانند  این  نمی شود.  آنها مشاهده  در  ولی عالمتی  مبتالهستند،  هپاتیت ب 
نمایند. عالئم بیماری شامل: تهوع، استفراع، درد در قسمت راست باالی شکم،  زرد شدن پوست 

بدن و چشم هاست.

راه های انتقال بیماری هپاتیت کدام اند؟
آیا می دانید

هپاتیت ب می تواند از طریق خون، تماس با بزاق دهان، پوست زخمی، مخاط بدن و … افراد 
سازند.  آلوده  را  خود  نوزاد  می توانند  بیماری  این  به  مبتال  مادران  همچنین  نمایند.  آلوده  را  دیگر 
خال کوبی، تاتو،  استفاده از وسایل نوک تیز یا تیغ در آرایشگاه ها، مسواک یا سرنگ مشترک نیز از 

راه های انتقال بیماری هستند.

تحقیق کنید
 در مورد انواع هپاتیت و راه های انتقال و پیشگیری از آنها اطالعاتی جمع آوری 

و به صورت روزنامه دیواری به کالس ارائه دهید.
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تصاویر زیر بعضی از راه های انتقال هپاتیت را نشان می دهد.

بیشتر بدانید

بیماری ایدز
 ایدز یک بیماری ویروسی است که سیستم دفاعی بدن را از کار می اندازد و بیمار 

)انسان( را در مقابل انواع عفونت ها و سرطان بی دفاع می کند.
از زمان ورود ویروس به بدن تا شروع بیماری، ممکن است بیش از 1٠ سال طول 
بکشد. خطر ایدز در این است که در طول این مدت، شخص از نظر ظاهری هیچ عالمتی 

ندارد و کامالً سالم به نظر می رسد، اما می تواند تعداد زیادی را بیمار کند.
وقتی ویروس ایدز به سیستم ایمنی بدن ما حمله می کند، شروع به نابودی نوعی 
از گلبول های سفید کرده و می تواند برای مدتی در بدن بماند، بدون آنکه شخص را بیمار 
کند. اما هنگامی که تعداد بیشتری از گلبول های سفید از بین رفتند، بدن توانایی مبارزه 

با عوامل بیماری را از دست می دهد و بیماری ظاهر می شود.
بندوباری،  تزریق  بی  مانند  ایدز   از   راه هایی  بیماری  راه های اننتقال بیماری ایدز : 

خون آلوده،  استفاده از سرنگ مشترک از جمله به وسیلٔه معتادان، استفاده از وسایل 
نوک تیز و آلوده در دندان پزشکی، آرایشگاه، خال کوبی )تاتو(،  از طریق مادر آلوده در 

دوران بارداری وشیردهی به فرزند می تواند سرایت پیدا کند.
ایدز از چه راه هایی منتقل نمی شود :   ایدز از طریق تماس های عادی مثل نشستن 

استخر،  نیش حشرات،  محل،   یک  در  کارکردن  روبوسی،  دادن،  دست  هم،   کنار  در 
توالت، سرفه، عطسه  نقلیٔه عمومی،  ظروف غذا خوری،   حمام،  حوله،  مالفه، وسایل 

 

و … منتقل نمی شود.
به بدن  ایدز  بعد از ورود ویروس  تا شش ماه  زمان و راه تشخیص ایدز: دو هفته 

به وسیله آزمایش خون است.
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تحقیق کنید
 به چندگروه تقسیم شوید و در هر گروه یک بیماری شایع و خطرناک مثل تاالسمی، 
سینه پهلو، اسهال، سالک و ... را مورد بررسی قرار دهید علت، عالئم، میزان شیوع و 
نوع مراقبت های الزم برای بیماران مبتال به آنها را در قالب روزنامه دیواری با گزارش 

به کالس ارائه دهید.

مراقبت های دوران مختلف زندگی

بحث گروهی
 1ــ یکی از لباس هایی را که تازه خریده اید با لباس های دوران نوزادیتان مقایسه 

کنید. چه تفاوت هایی دارند علت را بیان کنید.
با سال اول دبستان که  تفاوتی میان صحبت کردن شما در حال حاضر  2ــ چه 

بودید وجود دارد علت را بیان کنید.

به تصاویر باال با دقت نگاه کنید و آنها را با هم مقایسه کنید. چه تغییراتی را در آنها مشاهده می کنید؟
این تغییرات نشانٔه رشد و تکامل کودک است. بررسی رشد کودک یکی از راه های تشخیص سالمت 

کودک محسوب می شود. »رشد«  به معنای بزرگ شدن اعضای مختلف بدن به طورطبیعی است.
اندازهٔ کودک در زمان تولد، نشانٔه رشد او در دوران جنینی است. پس از تولد رشد ادامه می یابد 

و تا زمان بلوغ پیشرفت زیادی در اندازهٔ کودک ایجاد می شود.
با افزایش سن کودک مغز رشد کرده و دستگاه های مختلف بدن کامل تر می شوند. به همین دلیل با 
افزایش سن، کودک می تواند کارهایی را انجام دهد که قبالً قادر به انجام آنها نبود. مثل نشستن،  ایستادن،  
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صحبت کردن،  درس خواندن و...توانایی یادگیری؛ انجام کارهای گوناگون و به دست آوردن مهارت های 
مختلف در طول زندگی را » تکامل« می گویند.

رشد و تکامل از دوران جنینی آغاز شده و سپس در دوره های مختلف کودکی ادامه می یابد 
و به دو عامل »وراثت و محیط زندگی« وابسته است. بدین معنا که کودک در هنگام تولد استعداد و 
خصوصیاتی را به همراه دارد که از والدینش به ارث برده است، اما شکوفایی آنها به امکانات و شرایط 
محیط زندگی او بستگی دارد. بنابراین، برای تولد نوزادی سالم و با استعداد، مراقبت ها باید از دوران 

قبل از ازدواج شروع شود و تا دوران جنینی و بعد از تولد نیز ادامه یابد.
مراقبت های قبل از ازدواج : برای جلوگیری از تولد کودکان مبتال به بیماری های ارثی باید 
از ازدواج های فامیلی پرهیز کرد. همچنین زوجین )زن و مرد( باید قبل از ازدواج، به پزشک متخصص 
مراجعه و با او مشورت نمایند و با انجام آزمایش های الزم از سالمت جسمی خویش اطمینان حاصل 

نمایند.
پزشک  نظر  تحت  بارداری،  دوران  ابتدای  از  باردار  زنان   : بارداری  مراقبت های دوران 
متخصص یا مراکز بهداشتی درمانی قرارگیرند تا وضع بهداشت و سالمت، تغذیه و استراحت آنها کنترل 
شود.سایر افراد خانواده نیز باید به این گونه افراد توجه خاصی کرده و در خانواده برای آنان محیطی 

مناسب را به وجود آورند.
مادران برای حفظ سالمت خود و جنین باید از مصرف دارو بدون تجویز پزشک جدًا خودداری 
نمایند. همچنین در صورت کامل نبودن واکسیناسیون باید به مادر واکسن کزاز تزریق شود. زایمان نیز 

باید در محیطی بهداشتی و تحت نظر متخصص انجام گیرد.

بیشتر بدانید
 بعضی از کودکان از بدو تولد به معلولیت ها و بیماری های شدید جسمی و روانی 
مبتال هستند. این بیماری ها ممکن است ارثی و یا به وضعیت مادر در دوران بارداری و 

زایمان مربوط باشد.
والدین  طریق  از  که  است  زیادی شناخته شده  ارثی  بیمارهای  در حال حاضر، 
تاالسمی  بیماری  مثل  می شود.  منتقل  فرزندان  به  فامیلی  ازدواج های  در  به خصوص 
که در کشور ما بسیار شایع است و افراد زیادی به نوع شدید آن که کشنده است مبتال 
می باشند. این بیماری درمان قطعی ندارد، اما درمان آن عالوه بر صرف هزینٔه زیاد پزشکی 
مشکالت فراوانی را نیز برای خانواده به همراه دارد. بهترین راه پیشگیری از این بیماری 

انجام آزمایش بسیار ساده خونی قبل از ازدواج است.
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مصاحبه کنید
درمانی  ــ  بهداشتی  مراکز  از  یکی   به  هرگروه  شوید.1ــ  تقسیم  گروه  چند  به   
ابتالی  از  جلوگیری  مورد  در  و  مراجعه  و…  واکسیناسیون  بیماری ها،  از  پیشگیری 
کودکان به بیماری های ارثی و بیماری های واگیر غیر ارثی و … گفتگو کرده و گزارشی 

تهیه و به کالس ارائه دهید.
2ــ با یک خانواده که مراقبت های 
قبل از ازدواج و بعد از ازدواج )قبل تولد 
مصاحبه  داده اند  انجام  را  و…  نوزاد( 
کنید و روش کار و نتایج آن را بررسی و 

گزارشی تهیه و به کالس ارائه دهید.

بحث کنید
ـ  به نظر شما کودک به چه مراقبت هایی احتیاج دارد؟  1ـ

2 ــ  والدین در هنگام مراقبت از کودک چه نکاتی را باید رعایت کنند؟

مراقبت از کودک
نوزاد، موجود ضعیفی است و تا مدت ها نمی تواند احتیاج خود را رفع کند. به همین دلیل والدین و 
سایرین باید از او مراقبت کنند و نیازهایش را تأمین نمایند. رشد و تکامل کودک از تولد تا دو سالگی بسیار 
سریع است و یادگیری او نیز از همان ابتدای تولد آغاز می شود. کودک برای رشد و تکامل خود به محیطی 
سالم، امن و پرنشاط، تغذیه مناسب، بازی و مراقبت های بهداشتی نیاز دارد. بنابراین، والدین و مراقبان 

کودک باید عالوه بر نیازهای جسمی به نیازهای روانی و اجتماعی او نیز توجه کنند.

و  مناسب ترین  مادر  شیر  کـودک    :  تغـذیـۀ 
بهداشتی ترین غذا برای کودک تا سن شش ماهگی است.             
شیر مادر نیازهای رشد جسمی و ذهنی کودک را بر طرف 
می سازد و از بسیاری از بیماری ها نیز جلوگیری می کند. 
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کودک از شش ماهگی عالوه بر شیر مادر به غذاهای کمکی نیز نیازدارد. غذای کمکی نیز باید سالم و 
حاوی مواد غذایی مناسب سن کودک باشد.

تحقیق کنید
 چه غذاهایی نباید قبل از یک سالگی به کودک داده شود؟

مراقبت های بهداشتی ـ درمانی    : کودک باید از هنگام تولد به طور مرتب توسط پزشک 
ـ  درمانی مورد معاینه قرارگیرد و طبق برنامٔه زمان بندی مراکز بهداشتی  و یا کارکنان مراکز بهداشتی ـ
ــ  درمانی وزن و قد و دورسر او اندازه گیری شود و وضع رشد و تکامل او در کارت مخصوص ثبت 

شود. در سّن مناسب ویتامین های الزم را دریافت کند و واکسیناسیون او طبق برنامه کامل شود.
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بهداشـت روانـی : کودکان مالیمت و تندی را ازهمان روزهای اول می فهمند. بنابراین؛ با 
نرمی و مهربانی صحبت کردن، الالیی گفتن هنگام خواب و حرف زدن و خندیدن با کودک به رشد و 

تکامل بیشتر و بهتر او کمک می کند.
آموزش و بازی : کودک بازی را دوست دارد و از این راه چیزهای زیادی یاد می گیرد. او از دو 

ماهگی اشیا را تعقیب می کند و از دیدن چیزهای متحرک لذت می برد. با فراهم کردن اسباب بازی های 
مناسب و بازی کردن با آنها می توان به رشد و یادگیری هر چه بهتر آنها کمک کرد. کودکان از والدین 
و بزرگ تر ها تقلید می کنند. به همین دلیل، افرادی که با آنان سرو کار دارند باید بیشتر مراقب اعمال و 

رفتار خود باشند.

فکر کنید
 اسباب بازی باید چه خصوصیاتی داشته باشد؟

کودک  که  زمانی  از   : ایمنی  و  حوادث 
پیدا می کند،  را  و ....  ایستادن  توانایی نشستن، 

خطر همواره در کمین اوست.
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بحث کنید
 به نظر شما برای کمک به حفظ سالمت کودک، محل زندگی او چه خصوصیاتی 
باید داشته باشد؟ در محل زندگی کودک چه خطراتی او را تهدید می کند؟ برای پیشگیری 

از خطرات، چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟

 : نوجوانـی  دوران  مراقبت هـای 
نوجوانی دورٔه گذر از کودکی به بزرگسالی است که 
ـ  18  ـ  11 سالگی شروع می شود و تا 2٠ ـ از 12ـ
ـ  ذهنی  سالگی ادامه دارد و باعث تغییرات جسمی ـ

و عاطفی و … در نوجوان می شود.

بحث کنید
 اکنون که شما در دورٔه نوجوانی به سر می برید، چه نیازهایی را در خود احساس 

می کنید؟ فهرستی از آنها را تهیه و به کالس ارائه دهید.

ـ  رشد جسمی و نیازهای تغذیه ای : رشد جسمی با بلند شدن قد، پهن شدن استخوان ها و 
افزایش وزن همراه است. سرعت رشد در دوره های مختلف زندگی متفاوت است.

نوجوانان به علت رشد سریع بدن و تغییر و تحوالت شخصیتی ناشی از بلوغ، از نظر تغذیه ای 
آسیب پذیر و در معرض خطر قرار دارند. در این دوران، نیاز به انرژی و موادغذایی حاوی پروتئین ــ 
ـ ـ آهن و ویتامین ها افزایش می یابد، ولی چون نوجوانان تمایل زیادی به مصرف غذاهای آماده و  کلسیم 
تنّقالت دارند، نیاز بدن به این مواد تأمین نمی شود و در دراز مدت، می تواند باعث بیماری آنها شوند؛ 
مثالً اگر رژیم غذایی فرد مقدار آهن مورد نیاز بدن را فراهم نسازد، به تدریج وی به بیماری »کم خونی 
فقر آهن« مبتال خواهد شد. رنگ پریدگی، خستگی، ضعف، بی حوصلگی و… از عالئم این بیماری 
هستند. با خوردن مواد غذایی نظیر گوشت قرمز، جگر، تخم مرغ، شیر، حبوبات، کشمش و گردو و… 

که آهن فراوانی دارند قابل پیشگیری است.
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تحقیق کنید
1ــ چه غذاهایی باعث افزایش یا کاهش جذب آهن غذا می شوند؟

2ــ علت توزیع قرص آهن در بین دانش آموزان چیست؟

فعالیت  عملی 1

به  را  تولد  تاریخ  و  نام  فرضی  کودکی  کنید.برای  تهیه  زیر  جدولی شبیه جدول 
دلخواه انتخاب کنید؛ مثالً فرض کنید سینا در تاریخ 9٠/٧/1 متولد شده است، با استفاده 
از جدول واکسیناسیون مشخص کنید او تاکنون چه واکسن هایی را باید زده باشد؟ )با 

خود کار آبی بنویسید(
چه واکسن هایی را باید در آینده بزند؟ در چه تاریخی؟ )با مداد بنویسید(

تاریخ تولدنام کودک
نوع واکسنتاریخ واکسن

139 ژ فلج اطفال ــ هپاتیت ب1/٧/ ث ب
139 سه گانه ــ فلج اطفال ــ هپاتیت ب9/1/

139 /11/1

فعالیت  عملی 2
ـ   در منطقه ای که زندگی می کنید کدام بیماری شایع تر است؟ 1ـ

ـ  چند نفر را می شناسید که به این بیماری مبتال شده اند؟ 2ـ
ـ  چه عواملی باعث ابتالی افراد به این بیماری شده است؟ 3ـ

ـ  راه های پیشگیری از این بیماری چیست؟ 4ـ
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فعالیت  عملی 3
1ــ در مورد تغییرات دورهٔ نوجوانی )رشد جسمیـ  ذهنیـ  اخالقی( تحقیق کنید.

2ــ  آیا شما در این زمینه ها تغییری در خود احساس کرده اید؟ توضیح دهید.

خودآزمایی و مرور درس
1ــ به بیماری  ای که از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود، ……… می گویند.

2ــ بدن انسان به طور طبیعی برای مقابله با بیماری ها ……… دارد.
3ــ راه های انتقال بیماری……… مانند هپاتیت ب است.

4ــ تزریق واکسن ……… باید هر 1٠ سال یک بار تکرار شود.
مهارت  کسب  و  یادگیری  توانایی  و   ……… را  بدن  مختلف  قسمت های  شدن  بزرگ  5  ــ 

را……… می نامند.
٦  ــ در مراکز بهداشتی برای پی بردن به رشد کودک ……… و ……… و ……… کودک را 

اندازه گیری می کنند.
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با توجه به آموخته های خود جدول زیر را حل کنید.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1ــ اگر حرف )ب( را به آن اضافه کنید مایه حیات است.
2ــ رشد جسمی باعث افزایش آن می شود.

3ــ واکسنی که فقط یک بار در طول عمر تزریق می شود.
4ــ این بیماری نه واکسن دارد ونه درمان. 

5  ــ میکروب ضعیف یا کشته شده یا سم ضعیف شده میکروب است.
٦  ــ  یکی از راه های پیشگیری از بیماری های واگیر رعایت ……… فردی و عمومی است.

٧ــ بیماری ویروسی واگیر داری که باعث از کار افتادن کبد می شود.
8  ــ واکسن این بیماری به صورت قطرٔه خوراکی است.

9ــ افراد قبل از ازدواج باید با انجام آزمایش الزم از……… خود اطمینان حاصل نمایند.
1٠ــ برای سنجش رشد و تکامل در مراکز بهداشتی درمانی از هنگام تولد ……… و ……… 

و ……… کودک را اندازه گیری می کنند.
11ــ مؤثرترین راه پیشگیری از بیماری های واگیر در کودکان چیست؟

12ــ تغذیٔه نامناسب و مصرف زیاد تنقالت موجب ابتال به کدام بیماری می شود؟
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4
واحد

کار با چوب 

نمایی از پنجرهٔ ارگ کریم خان

دورهٔ زندیه
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کنید. نگاه  باال  به تصاویر 
آیا تصاویر باال را می شناسید؟ چه کاربردی دارند؟ ــ 

ــ در ساخت آنها چه موادی به کار رفته است؟
ــ آیا تفاوتی در جنس مواد و کاربرد آنها وجود دارد؟

ببرید. نام  ــ کدام یک از فراورده های چوبی تصاویر باال را می شناسید؟ 
را  مطالبی  آنها و…  کردن  روش خشک  انواع چوب،  مورد  در  گذشته  سال های  در  شما 

آموختید.
آشنا  آنها  صنعتی  و  ساختمانی  کاربردهای  و  چوب  فراورده های  با  شما  بخش  این  در 

شد. خواهید 
از دیرباز انسان مواد مختلف را با هم ترکیب کرده تا ماده ای جدید با خواص بهتر به دست 
با خصوصیات مطلوب تر، و صرفه جویی  موادی  به  کار دستیابی  این  انجام  از  آورد، هدف اصلی 

در استفاده از چوب می باشد. 
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کمپوزیت
به طورکلی به ترکیب دو یا چند ماده با هم، ماّدٔه 
مرکب یا کمپوزیت گفته می شود. از میان مواد مرکب 
و  صنعتی  مصارف  که  زیر  موارد  به  می توان  چوبی 

ساختمانی دارند اشاره کرد:

الف( پانل های چوب و گچ
ــ این پانل ها از ترکیب ذرات چوب و گچ های 
مصنوعی به دست می آیند که هزینٔه تولید این تخته ها به 

دلیل استفاده از این نوع مواد پایین است.
تخته ها  این  در  شده  استفاده  چوب  خرده  ــ 
و  تخته خرده چوب  در  تهیه شده  همان خرده چوب 
آغشته  گچ  با  را  چوب ها  خرده  این  است  فیبر  تخته 
قرار  حرارت  و  پرس  یا  فشار  تحت  سپس  و  کرده 
آید  به دست  و مسطح  تا یک صفحه صاف  می دهند 
آنگاه با رنگ آمیزی و برش دادن آنها در قسمت های 

مختلف ساختمان مورد استفاده قرار می دهند.
پوشش  به عنوان  گچ  و  چوب  صفحات  از  ــ 
جداکننده  دیوارهای  دیوارها،  داخل  پوشش  کف، 

)پارتیشن( و… استفاده می شود.

چوب سیمان با یونولیت

چوب وگچ با اسفنج

چوب و گچ
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فکر کنید
در ساخت کابینت آشپزخانه بهتر است از کدام فراورده های چوبی استفاده شود؟ چرا؟

ب( پانل چوب و سیمان
سابقٔه تولید صفحات چوب و سیمان به سال 1914 میالدی می رسد که در اتریش نوعی پانل 
تولید  بود  رفته  کار  به  اتصال دهنده  به عنوان عامل  منیزیم  کربنات  از  آن  که در ساخت  فشردٔه چوبی 

شد.
مراحل ساخت این پانل به پانل های چوب و گچ شباهت دارد، با این تفاوت که خرده چوب ها 
را با سیمان آغشته می نمایند و در این فرایند، می توان از مواد دیگری مانند شن و ماسه نیز استفاده 
کرد. این پانل ها در ساختمان به ویژه در پوشش های داخلی سقف، دیوارها و نمای خارجی آنها کاربرد 

گسترده ای دارد.

چوب سیمان

چوب سیمان سطح صاف چوب سیمان نما آجری

بحث گروهی

استفاده از صفحات چوب گچ و چوب سیمان در ساختمان چه مزایایی دارد؟ 
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ج( چوب پالستیک
این  ساخت  برای  می شود.  شامل  را  ترکیبی  محصوالت  از  گسترده ای  دامنٔه  فراورده،  این 
از  کمتر  و  اره  به صورت خاک  غیره  و  مبلمان  به خصوص صنایع  از ضایعات صنایع چوب  صفحات 
یا پرس ساخته  با یکدیگر تحت فشار  50 درصد پالستیک استفاده می شود که پس از مخلوط کردن 

می شود. از جمله خواص این محصول می توان به موارد زیر اشاره کرد:
1ــ شکاف یا ترک نمی خورد، 2ــ جذب رطوبت بسیار پایین است، 3ــ در مقابل آفات و تغییرات 
شیمیایی بسیار مقاوم است، 4ــ درجٔه سختی باالیی دارد؛ درضمن کارهایی را که می توانیم روی چوب 

انجام بدهیم روی این فراورده نیز می توان انجام داد؛ مانند میخ خوری، رنگ پذیری و…
درهای  کابینت،  صفحات  کاذب،  دیوار  کفپوش،  ساختمان سازی،  صنعت  در  محصول  این 

داخلی ساختمان و صنعت بسته بندی و… کاربرد دارد.

تحقیق کنید
با توجه به مطالب باال در استان فارس برای ساخت چه محصوالتی از پانل های 

چوبی استفاده می شود؟
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محصوالت چوبی کاربردی و هنری
گرمایی،  عایق  مانند  ویژگی هایی  و  مکانیکی  مقاومت  دوام،  زیبایی،  دلیل  به  محصوالت چوبی 
صوتی و عایق الکتریکی، در طراحی دکوراسیون منازل و ساختمان های عمومی مورد استفاده زیادی 
دارد.در استان فارس از چوب به عنوان مواد اولیه برای تولید وسایل هنری زیبای ایرانی به شرح زیر 

استفاده می شود:
1ــ خاتم کاری
2ــ معرق کاری
3ــ منبت کاری

1ـ خاتم کاری : خاتم کاری یکی از هنرهای کار با چوب است که در مشرق زمین وجود داشته  
و در این سرزمین از ارزشی واال برخوردار می باشد. از این هنر در تزیین اماکن مقدس نیز استفاده شده 
که از جمله با ارزش ترین آنها صندوق )ضریح( بارگاه مطهرحضرت علی)ع( است که ساخت آن در زمان 

کریم خان زند توسط هنرمندان شیرازی شروع و نصب آن در زمان لطفعلی خان زند پایان یافت.
هنرمندان خاتم کار با ترکیب چوب، استخوان، فلز و به وجود آوردن چند ضلعی های منظم با 
تعداد اضالع متفاوت و تلفیق رنگ ها مجموعه های زیبایی را به وجود می آورند که شاهکارهای هنری 

محسوب می شوند.
و        می شود  ساخته  نقره  یا  طال  از  خاتم  فلزی  قسمت های  گرانقیمت،  و  تزیینی  خاتم های  در 
نامیده  وارو«  »پره  خاتم  مرغوب ترین  می کنند.  استفاده  عاج  از  آن  ساخت  در  استخوان،  جای  به 
می شود قسمت دیگر آن به »سیم دار« معروف است. در این گونه خاتم، شش ضلعی ها به وسیله سیم 

نازک از هم جدا شده اند.
از نمونه های تاریخی این هنر، منبر خاتم کاری در مسجد جامع عتیق شیراز است که قدمت آن 

به دورٔه قاجاریه برمی گردد.
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2ـ معرق کاری :  معرق در اینجا عبارت است از هنر ایجاد نقش ها و طرح های زیبایی است 
که از دورُبری و تلفیق چوب های رنگی روی زمینه ای از چوب یا پلی استر سیاه شکل می گیرد. معّرق 
بر دو نوع است: 1ــ معّرق برجسته،  2ــ معّرق تخت یا صاف. در معّرق برجسته نقش و طرح مورد نظر 
را باالتر از سطح چوب قرار می دهند و سپس اطراف آن را تزیین می کنند، ولی در معّرق تخت یا صاف 
ابتدا نقش و طرح مورد نظر را بر روی سطح قرار می دهند و داخل طرح را خالی می کنند و سپس نقش 

ایجاد شده را با چوب های رنگی و یا صاف می پوشانند.

معّرق برجسته

معّرق صاف

بحث کنید
منّبت کاری چیست؟

در ساخت چه وسایلی از این هنر استفاده می شود؟
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3ـ  منبت کاری : به هنر کنده کاری بر روی چوب و ایجاد نقوش برجسته »منّبت کاری« گفته 
می شود. منّبت کاری بر روی چوب، از هنرهای اصیل و باستانی ایران است که از دوران هخامنشیان 
در ایران وجود داشته و پس از ظهور اسالم بر رونق آن افزوده شده است. نکتٔه جالب توجه در هنر 
منّبت کاری این است که تغییرات زیادی در روش کار به وجود نیامده است و در طی دو قرن گذشته 

تنها پیشرفت هایی در ابزار مشاهده می شود. 

تحقیق کنید
1ــ در چه مناطقی از کشور ایران به ویژه استان فارس منّبت کاری انجام می شود؟ 

و قدمت تاریخی آن چقدر است؟
2ــ در منطقٔه شما چه کارخانٔه فراورده های چوبی وجود دارد و محصوالت آن 

چیست؟
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بیشتر بدانید

تعدادی از محصوالت هنری دیگری که از چوب ساخته می شوند عبارت اند از:
خراطی، ساخت و ساز های چوبی سنتی، آالت موسیقی و مشبک کاری است.

یکی از فعالیت های عملی زیر را انتخاب کرده و انجام دهید.

فعالیت  عملی 1
منّبت  یا  و  بزرگی در زمینٔه معّرق، خاتم  تحقیق کنید در استان خود چه اساتید 

فعالیت داشته و یا دارند؟ سپس گزارش خود را به کالس ارائه نمایید.

فعالیت  عملی 2
مراحل اجرای یک طرح منّبت 

الف( ابزار مورد نیاز
1ــ مغار شفره1، 2ــ مغار تخت یا صاف، 3ــ سمباده نرم، 4ــ گیره. 

ب( مواد مورد نیاز
1ــ چوب: باید خصوصیات زیر را داشته باشد:

ــ محکم باشد
ــ بدون گره باشد.

2ــ طرح )به دلخواه می توانید انتخاب کنید(
مراحل انجام کار

الف( ایجاد فرم اولیه: فرم اولیه می تواند برای شروع کار یک قطعه از صندلی 
یا یک قطعه چوب صاف باشد.

ب( ترسیم طرح منّبت: طرح منّبت که نشأت گرفته از ذهن هنرمند است و یا در 
طرحی جداگانه وجود دارد را بر روی سطح کار منتقل کنید که می تواند به یکی از طرق 

1ــ  مغار شفره: مقطع نوک این مغار به شکل 7 است و برای ایجاد خط بین دو سطحی که نسبت به هم زاویه دارند یا عمودند 
به کار می رود.
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زیر باشد. )شکل1(
ــ ترسیم طرح به طور مستقیم بر 

روی سطح کار
حد  در  کاربن  دادن  قرار  ــ 
فاصل طرح و سطح کار و انتقال طرح 

بر روی سطح کار
روی  بر  طرح  کشیدن  از  بعد  ــ 
خطوط  شفره  مغار  با  ابتدا  چوب، 
زمینه  از  و  مشخص  را  طرح  محیطی 

جدا کنید.)شکل2(
شکل 1

شکل2

ــ مرحله بعد با مغارهای مختلف و با توجه به تناسب طرح از نظر انحنای خطوط 
راست و منحنی، گودی و برجستگی، منّبت کاری را ادامه دهید.

ــ در منّبت کاری با یک دست مغار و با دست دیگر چکش را نگاه دارید. برای 
کندن زمینه از ضربات چکش به دستٔه مغار استفاده کنید)شکل3( و هنگام منّبت کردن 

طرح اصلی با هر دو دست مغار را نگه دارید. )شکل4(
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شکل3

شکل4

شکل5

ــ پس از اتمام منّبت کاری، سطح کار را با سمباده بسیار نرم، صاف و صیقلی 
کرده و تراشه های اضافی را از بین ببرید.
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فعالیت  عملی 3
ــ در گروه خود، تصاویری از انواع محصوالت چوبی قدیمی که در اطراف شما 
وجود دارد و محصوالت چوبی جدیدتر تهیه کنید و ضمن مقایسٔه آنها، نتایج را به کالس 

ارائه دهید.

خودآزمایی و مرور درس
1ــ در کدام یک از محصوالت چوبی کمپوزیت، از گچ های مصنوعی استفاده می شود.

الف( پانل چوب و سیمان،  ب( پانل چوب و گچ،  ج( پانل چوب پالستیک
2ــ ویژگی های پانل های چوب پالستیک را بنویسید.

3ــ مرغوب ترین نوع خاتم……… نامیده می شود.
4ــ یک نمونه تاریخی از هنر خاتم سازی را در استان فارس نام ببرید.

5  ــ انواع معّرق را نام ببرید و هر کدام را توضیح دهید.
6  ــ منّبت کاری را تعریف کنید و مهم ترین مادٔه منّبت را نام ببرید.
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5
واحد

ساختمان سازی و راه 
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به تصویر مقابل نگاه کنید:
به وجود  آیا می دانید یک شهر چگونه 

می آید؟
نکات رفاهی  در ساخت یک شهر چه 

را باید در نظر گرفت؟
علوم  از  مجموعه ای  شهرسازی 
معماری و برنامه ریزی زندگی اجتماعی است.

تصویری از شهر شیراز

یک شهر را می توان به خانه ای بزرگ تشبیه کرد که بایستی از صفات و مزایایی برخوردار باشد 
تا بتواند آسایش یک خانواده بزرگ یعنی جامعه را فراهم نماید.

یک شهر را می توان به سه بخش اساسی تقسیم کرد:
قبیل  از  مختلف  کاربری  با  ساختمان هایی  شامل  بخش  این   : ساختمان ها  بخش  الف( 

مسکونی،تجاری و… می شود که در سال های گذشته در مورد آنها بحث شد و امسال نیز در این 
زمینه مطالب بیشتری خواهید آموخت.

ب( بخش ارتباطات : این بخش شامل جاده ها، پل ها و… می شود که در قسمت های بعد در مورد 

آنها بحث خواهد شد. 
ج( بخش فضاهای سبز : از قبیل پارک ها، باغ ها و…که این فضاها برای زیبایی و آرامش بیشتر 

در شهر ساخته می شود.                    

ساختمان
به ساختمان های اطراف خود توجه کنید.

چه مصالحی در آنها به کار رفته است ؟
اعضای باربر ساختمان ها چگونه اند؟

با مصالح مختلف )از قبیل آجر، سنگ، بلوک و  ابتدا دیوارهای آن  در بعضی ازساختمان ها 
بنایی  با مصالح  نوع ساختمان ها را ساختمان های  این  آن را ساخته اند.  بعد سقف  غیره( ساخته شده 
می شود  وارد  )مانند سقف(  به طورعمودی  که  بارهایی  از  قسمتی  نوع ساختمان ها،  این  در  می نامند. 
بتنی تحمل  یا  بارهای دیگر توسط مصالح فلزی  یا غیره تحمل می شود و  توسط دیوارهای آجری و 
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می شود. در بعضی دیگر از ساختمان ها بار سقف و غیره، به وسیلٔه ستون ها تحمل می شود. این اعضا 
می یابند.               اتصال  یکدیگر  به  مشخصی  نقاط  در  که  می شود  ساخته  غیره  و  مسلح  بتن  یا  فلز  از  باربر 
به سازه های این نوع ساختمان ها به طور کلی سازه اسکلتی می گویند. نام کامل و خاص این سازه ها بر حسب 

نوع مصالح مصرفی تعیین می شود مانند اسکلت فلزی، اسکلت بتنی و...

اسکلت بتنیاسکلت فلزی

 مصالح بنایی
امروزه به دلیل محدودیت وسعت زمین های 
قابل ساخت، ساختمان ها را بلندمرتبه )با ارتفاع زیاد( 
می سازند. از طرف دیگر محدودیت ارتفاع و تعداد 
طبقات  در ساختمان های با مصالح بنایی، )به شرط 
آن که از 8 متر تجاوز نکند و با احتساب زیرزمین 
مهندسین  که  شد  باعث  نشود(،  بیشتر  طبقه  سه 
ساختمان های بزرگ را اسکلت فلزی و بتنی بسازند. 

این ساختمان ها از نظر ارتفاع محدودیت ندارند.
کالف افقی
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کار در کالس 

جدول زیر را کامل کنید

فلزیبتنیبنایینوع اسکلت
مزایا

معایب

ایمنی ساختمان ها
امروزه   که  است  مسئله ای  مهم ترین  ایمنی، 
در  که  افرادی  دارد.  اهمیت  ساختمان سازی  در 
داشته  آرامش  باید  می کنند  زندگی  ساختمان  یک 
جان  موجود  ساختمان  که  باشند  مطمئن  و  باشند 

آنها را تهدید نمی کند.
نیروهایی  برابر  در  کردن ساختمان  ایمن  برای 
برده  کار  به  مختلفی  باید روش های  زلزله  و  باد  مانند 
شود. یکی ازروش ها متصل کردن اجزای ساختمان 
به یکدیگر است که باعث می شود ساختمان در برابر 
یک پارچه  سیستم  یک  صورت  به  شده  وارد  نیروی 

عمل کند و خسارت های احتمالی آن کمتر باشد. 

آرماتور بندی کالف

آرماتور بندی پی
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برای اتصال اجزای مختلف در ساختمان های با مصالح بنایی از کالف های افقی و قائم استفاده 
می شود که کالف های افقی در زیر دیوار و زیر سقف قرار می گیرد و کالف های قائم آنها را به هم متصل 

می کند و ساختمان را به صورت یک سیستم یکپارچه در می آورد.

فکر کنید
1ــ در ساختمان های با مصالح بنایی چگونه کالف های قائم و افقی را به هم متصل 

می کنند؟
2ــ در ساختمان های با اسکلت فلزی و بتنی چگونه اجزای مختلف اسکلت را به هم 

متصل می کنند؟

در  کاربردی  مفهوم  یک  سازی  َسُبک  امروزه 
زمینٔه ایمنی زلزله  به شمارمی رود.  

احداث  در  که  معناست  این  به  سبک سازی 
ساختمان ها از مصالح نوین و سبک به جای مصالح سنتی 

و سنگین استفاده کنیم. 
ساختمان ها،  در  سبک سازی  هدف  اصلی ترین 
کاهش نیروهای وارده به ساختمان در هنگام وقوع زلزله 
سبک سازی  اصول  براساس  ساختمانی  وقتی  است. 
ساختمان و مصالح سبک ساخته می شود در حوادثی نظیر 
زلزله، سیل، طوفان و... کمترین خسارت را می بیند. 
زیرا اثر نیروی زلزله بر مصالح سبک به مراتب کمتر از 
مصالح سنگین است. در نتیجه خسارات مالی ساختمان 
و خسارات جانی ساکنان آن به میزان قابل توجهی کاهش 
پیدا می کند. عالوه بر آن سبک سازی 40 تا 60 درصد 
وزن ساختمان را کاهش می دهد و ضمن کاستن از تلفات 
جانی و مالی در هنگام وقوع حوادث بر سرعت امداد رسانی 

می افزاید.
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بحث گروهی

به تصاویر الف و ب نگاه کنید و بگویید دلیل استفاده از فوم قبل از بتون  ریزی 
این ساختمان چیست ؟ 

الف( استفاده از فوم قبل از بتن ریزی

انواع فوم

ب( برداشتن فوم بعد از بتن ریزی

بلوک سفالی

فوم سقفی

بلوک بتنی

بیشتر بدانید
دلیل حّس  به  تاکنون  قدیم  زمان های  از  که  بوده  مسائلی  از  یکی  نمای ساختمان 
زیباشناختی، انسان، نقش مهمی در زیبایی ساختمان ها داشته است. انسان ها برای ایجاد 
نما و ظاهر بهتر ساختمان از مصالح مختلف استفاده می کردند از جمله آجر، سنگ و....

را  قدیم  مصالح  جای  جدید  مصالح  و  نماها  فّناوری،  روزافزون  پیشرفت  با 
گرفته اند. یکی از جدیدترین مصالحی که امروزه از آن استفاده می شود ورق های آلوبوند 
است. ورق های آلوبوند یکی از اقتصادی ترین و مدرن ترین موادی است که در معماری 
نوین به کار می رود. از جمله خصوصیات بارز آنها وزن کم و مقاومت در برابر شرایط 

آب و هوایی سخت است.
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تحقیق کنید

باغ ارم شیرازمجتمع آفتاب خیابان معالی آباد

 1ــ مواد اولیه آلوبوند چه موادی است و مزایای آن چیست؟   
2ــ دو ساختمان باال را با هم مقایسه کرده و بگویید از چه مصالحی برای نماسازی 

آنها استفاده شده است.                        

بیشتر بدانید

با پیشرفت تکنولوژی و افزایش هزینهٔ تولید در و پنجرهٔ چوبی، آهنی و آلومینیومی استفاده از در 
و پنجرهٔ upvc 1 یا دوجداره افزایش یافته است. مواد اصلی upvc را نفت خام و نمک طعام تشکیل 

می دهد که حاصل آن ماده ای پالستیکی و قابل ارتجاع است. این مواد قابل بازیافت هستند. 

unp ast c po y v n  c or d 1ــ
 upvc را در اصطالح عام پنجره های دوجداره می گویند. ولی در سه نوع یک جداره دوجداره و سه جداره ساخته می شود.
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تحقیق کنید

چرا در زمان های قدیم از پنجره ها یا شیشٔه رنگی استفاده می شد؟

امروزه به دلیل پایان پذیر بودن منابع انرژی، صرفه جویی در مصرف به شدت مورد توجه برنامه ریزان 
اقتصادی قرار گرفته است. توسعٔه صنایع مختلف و شکل گیری فّناوری های جدید در بخش ساختمان، 

همواره با هدف کاهش مصرف انرژی همراه بوده است.

فکر کنید
چند مورد از مزایای استفاده از پنجره های )upvc(  یا دوجداره را بنویسید؟

فعالیت  عملی 1

ساخت سازۀ ماکارونی
 وسایل الزم:  1ــ یک بسته ماکارونی 

2ــ چسب  3ــ چاقو یا قیچی  
مراحل کار

زیر  اندازه های  طبق  را  1.ماکارونی ها 
آماده کنید.

8 قطعه 5 سانتی
12 قطعه 7 سانتی
12 قطعه 6 سانتی
2قطعه 11سانتی

در  را  سانتی   5 قطعه های  از  تا  2ــ4 
امتداد هم گذاشته و با چسب به هم بچسبانید.
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3ــ در محل اتصال  قطعه های 
شکل  مانند  را  سانتی  و11   6 و   7

گذاشته و بچسبانید.
4ــ وقتی که شکل را ساختید 
یکبار دیگر مراحل 2و3 را انجام داده 

و شکلی همانند آن بسازید.
5ــ در محل اتصاالت 8 قطعهٔ 6 
سانتی را به صورت عمود گذاشته و با 

چسب بچسبانید. 
را  عمودی  قطعه های  سر  6ــ 
چسب بزنید و شکل آماده شدهٔ دوم را 
روی آن قرار داده، کمی نگه دارید تا 

به هم بچسبد.

فعالیت  عملی 2

یک  از  قطعه ای  ساخت 
پنجرۀ قدیمی

وسایل الزم: 
در  رنگی  طلق  ورق  سه  1ــ 
یا  بالسا  رنگ های مختلف 2ــ چوب 

مقوای محکم 3ــ قیچی یا کاتر
مراحل کار:

با  را  شده  داده  طرح  1ــ 
چوب  روی  شده  داده  اندازه های 

بالسا یا مقوا بکشید. 
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 5 را  خط  هر  ضخامت 
سانتی متر در نظر بگیرید.

کاتر  یا  قیچی  به وسیله  2ــ 
جدا  را  پنجره  داخلی  قسمت های 

می کنید.
سه  در  را  طلق  قطعات  3ــ 
رنگ مختلف به اندازه کمی بزرگتر 

از قسمت های خالی ببرید.
جای  در  را  طلق ها  4ــ 
خود قرار داده با چسب بچسبانید.        
شکل های  خود  سلیقٔه  به  می توانید 

دیگری را کشیده و بسازید.

تحقیق کنید
با توجه به نوع آب و هوای استان فارس چه نوع ساختمان هایی با چه مصالحی 
در آن ساخته می شود پیشنهاد شما برای منطقه ای که در آن زندگی می کنید با توجه به 

مصرف انرژی و … چیست؟ آن را در قالب گزارش به کالس ارائه دهید.
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راه سازی
به تصویر مقابل نگاه کنید.

 شما چگونه می توانید از شهرستان الر به 
شیراز سفر کنید؟ یک تهرانی چگونه می تواند در 
ایام عید به شیراز سفر کند؟ چگونه مواد غذایی، 
دست  به  تولید  کارخانه های  از  مواد  و  وسایل 

مصرف کننده  رسانده می شود؟
هرکشوری در حکم یک سیستم زنده است که برای ادامٔه حیات وتوسعٔه روابط اقتصادی ــ 
اجتماعی و فرهنگی خود شبکٔه گسترده ای از راه ها دارد که می تواند تمامی نقاط کشور و دنیا را به هم 

متصل نماید.
از جمله عواملی که در طراحی یک راه مدنظر قرار می گیرد، مسطح بودن و ضخامت یکسان 
سطح راه است که آن را با استفاده از دوربین های نقشه برداری کنترل می کنند. برای ایجاد یک سطح 
تونل، احداث پل  ایجاد  از جمله خاکبرداری، خاکریزی،  به عملیات خاصی  نیاز  صاف ممکن است 

و... نیاز باشد.

بحث کنید
  1ــ منظور از خاکبرداری و خاکریزی چیست؟

2ــ انواع راه هایی که در یک کشور وجود دارد فهرست کنید و مزایای هریک را بگویید.
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تقاطع غیر همسطح امیر کبیر)در شیراز(تقاطع غیر هم سطح سرداران

بیشتر بدانید

امروزه برای کاهش ترافیک و عبور و مرور آسان، از پل ها و تونل هایی استفاده 
می شود که به آنها زیر گذر و روگذر گفته می شود. ممکن است در صورت نیاز چندین 

زیر گذر و روگذر روی یکدیگر قرار گرفته باشد.

قدیمی ترین  از  رودخانه ها  و  ها  دره  از  عبور  برای  وپل ها  گذرگاه ها  ایجاد   : سازی  پل       
فعالیت های بشراست. پل سازه ای است که برای عبور از موانع طبیعی مانند رودخانه از آن استفاده  

می شود. یک نوع پل، پل متحرک است. 

پل شناور جزیرهٔ مجنون  پل خان مرودشت 

پل متحرک پلی است که تمام یا بخشی از آن را می توان حرکت داد. این پل ها عبور قایق ها و 
پل  ساخت است. عیب  هزینهٔ  در  متحرک، صرفه جویی  پل  فایده ساختن  میّسر می سازد.  را  کشتی ها 

متحرک آن است که هنگام حرکت دادن، رفت و آمد بر روی آن متوقف می شود. 
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پل های قدیمی معموالً از مصالح موجود در طبیعت مثل چوب و سنگ و الیاف گیاهی به صورت   
معلق یا با تیرهای چوبی ساخته شده اند. امروزه اغلب پل ها را با تیرهای فلزی یا پایه های بتونی می سازند که 

به آنها پل های سازه ای می گویند.

بیشتر بدانید

تنها پل باقیمانده از دوران صفویه در استان فارس پل خان است که در مسیر شیراز 
ــ اصفهان نزدیک شهرستان مرودشت برروی رودخانٔه کر بنا شده است. این پل  5 دهانه 

دارد که طول آن 101متر و عرض آن 5 متر است.

قدیمی ترین و ابتدایی ترین شکل پل به زمانی باز می گردد که بشر توانست با استفاده از تنٔه درختان و 
سنگ های بزرگ، امکان عبور از نهرها و دره ها را فراهم کرد. 

از این رو ساخت پل و استفاده از آن در مناطق کوهستانی بوده و عوارض طبیعی آن، بیش از نواحی 
مسطح و کویری، است. 

قدیمی ترین پل در ایران که آثار آن تاکنون نیز برجای مانده، پلی است که در قرن هشتم بیش از میالد 
بر رود ارس بنا شده است. از دورٔه هخامنش نیز پل هایی باقی مانده است. باستان شناسان پلی که در قرن 

چهارم پیش از میالد در پاسارگاد ساخته شده را شناسایی کرده و از زیر خاک بیرون آورده اند. 

پل پاسارگاد
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تحقیق کنید
چه پل های قدیمی در منطقه شما وجود دارد؟ تاریخچٔه ساخت آن، علت ساخت و 

نوع پل را مشخص کنید.

فعالیت  عملی

با همکاری گروه یکی از موضوعات زیر را انتخاب و در مورد آن گزارش به کالس 
ارائه دهید.

1ــ اگر در مناطق شما راه های ارتباطی و پل ها وجود نداشت چه اتفاقی می افتاد؟
2ــ طوالنی ترین راه های دریایی را همراه با ویژگی ها، تهیٔه تصویر و فیلم به کالس 

ارائه دهید. 

خود آزمایی و مرور درس
1ــ صاف بودن سطح راه را با...........کنترل می کنند.

2ــ به پل هایی که با تیرهای فلزی ساخته می شود...........می گویند.
3ــ َسُبک سازی به چه معناست؟

4ــ چرا پنجره ها را دو جداره می سازند؟
5ــ پنجره های دوجداره را از چه موادی می سازند؟

6ــ طوالنی ترین پل جهان را نام ببرید. 
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6
واحد

پوشاک 
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پوشاک
را  نکاتی  و چه  پوشید  باید  را  لباس هایی  چه 

باید مد نظر قرار داد؟
در سال های گذشته دربارٔه اهمیت و تأثیر رنگ 
و طرح پوشاک و انواع پارچه نکاتی ارائه شد؛ اکنون 
و  حفظ  و  پوشاک  صحیح  انتخاب  با  کتاب  این  در 

نگهداری آنها آشنا می شوید.
انتخاب  مدل هایی  اطالع  بدون  افراد  گاهی 
این  که  نیستند  متوجه  و  دارند  دوست  که  می کنند 

لباس ها برازندٔه آنهاست یا خیر.
و  صحیح  انتخاب  در  زیر،  موارد  با  آشنایی 

مناسب لباس نقش به سزایی دارد:
ــ تأثیر روانی نوع پوشش بر انسان

ــ چگونگی حفظ و نگهداری پوشاک
نوع  روانی  تأثیر  با  بیشتر  این که  برای  اکنون 
پوشش بر انسان آشنا شوید، به طور مختصر به نکاتی 
دربارٔه تأثیر خطوط در طراحی لباس اشاره می شود.

طراحی لباس
 پوشاکی را که افراد انتخاب کرده  و می پوشند، 
در واقع مجموعه ای است از خطوطی که در طراحی 
و مدل آن دیده می شود و انتخاب صحیح این خطوط 
آورد؛  به وجود  چشم  برای  دلپذیر  طرحی  می تواند 
لبٔه  آستین،  یقه،  خط  برش ها،  نقوش،  انواع  مانند 

لباس و ….
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به طورکلی خطوط را می توان به دو دسته تقسیم کرد:
الف( خطوط مستقیم     ب( خطوط منحنی

الف( خطوط مستقیم : به خطوط عمودی و افقی و مایل تقسیم می شوند.
خطوط عمودی وقار و تناسب موقرانه ای به لباس می بخشد و قد را بلندتر از آنچه هست به 

نظر می آورد.
خطوط افقی آرامش و لطافت خاصی 
لباس موجب می شود و از  را در برش های 
در  که  افقی  خط  مانند  می کاهد؛  قد  بلندی 
کمر  اندام را به دو بخش تقسیم می کند. خط 
مایل خصوصیت هر دوخط افقی و عمودی 
وقار،  و  آرامش  و  داراست  هم  با  توأمًا  را 
می آورد.  وجود  به  را  زیبایی  حال  عین  در 
به طور کلی هرچه این خطوط به خط افقی 
تمایل داشته باشد، به خصوصیات خط افقی 
نزدیک تر و هرچه به طرف خط عمودی مایل 

شود ویژگی خط عمودی را داراست.

این خطوط   : ب( خطوط منحنی 
چاق تر  و  درشت تر  اندام  تا  می شود  موجب 
را  آرام تری  احساس  اصواًل  و  آیند  نظر  به 

موجب می شود.
دایرٔه  شکل های  به  منحنی  خطوط 
کامل، نیم دایره، هالل های بزرگ یا دالبر های 
کوچک مورد  استفاده قرار می گیرند؛ مانند 

هالل و منحنی لباس ها.
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دقت کنید
 در طراحی لباس وقتی چند خط همزمان با یکدیگر در مقابل چشم ظاهر می شوند، 
این  به  می کند،  بهتر جلوه  و  قوی تر  سایر خطوط  از  که  می کند  دنبال  را  چشم، خطی 

خطوط نافذ می گویند.
با استفاده از این واکنش چشم، به آسانی می توان توجه بیننده را به بخشی از لباس 

جلب کرد و عیوب بخش های دیگر را پوشاند.

کار در کالس 

مدل های زیر را به دقت نگاه کنید و سپس خطوط نافذ هر یک از طرح لباس ها 
را بنویسید.

تحقیق کنید
چگونه  را  اندام  و  می گذارد  بیننده  روی  تأثیراتی  چه  لباس  روی  جیب ها 

می دهد؟ نشان 
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حفظ و نگهداری پوشاک
تهیٔه  برای  پارچه،  تنوع  و  گستردگی  به  توجه  با 
پوشاک به نظر می رسد به منظورانتخاب صحیح پارچه و 
متناسب با کاربرد آن، آشنایی با شست وشو و نگهداری و 

اتوکشی ضروری است.
برای نگهداری از پوشاک خود بهتر است، نکات 

زیر رعایت شود:
حشرات در لباس های کثیف النه گزینی می کنند، پس برای جلوگیری از این مشکل، باید از تمیز   بودن 

و خشک بودن لباس ها کاماًل مطمئن شده و سپس آنها را در کمد آویزان کرد.
لباس هایی که فصل آن گذشته باشد، در جایی دور از نور خورشید و خشک و خنک نگهداری 

شوند. با کشیدن پوشش هایی روی آنها می توانید از لباس های خود محافظت کنید.

بیشتر بدانید

پوشش های پالستیکی، با نگه داشتن رطوبت، تغییر 
لباس های  بنابراین،  می کنند.  ایجاد  کپک  غیره،  و  رنگ 
معرض  در  تا  بپوشانید  پارچه ای  پوشش های  با  را  خود 

جریان هوا قرار گیرد.

روش آویزان کردن لباس ها از اهمیت زیادی برخوردار است، لباس های بافتنی خود را آویزان 
نکنید؛ زیرا پس از مدتی کش آمده و تغییر شکل خواهند داد.

با بسته های خوشبوکننده مانند جعبه های حاوی گیاه اسطوخدوس در کمد یا محل نگهداری 
لباس، می توانید لباس هایتان را خوشبوکنید.

هر چه زودتر برای برطرف کردن لکه ها اقدام کنیدکه نتیجٔه بهتری به دست می آید.
به منظوراستفاده صحیح از پوشاک به هنگام شست وشو، خشک کردن و اتوکشی آن به برچسب 

نگهداری لباس که در قسمت داخلی آنها دوخته شده است، توجه کنید.
این بر چسب ها شامل نشانه هایی است که در این بخش به چند نوع از آنها اشاره می شود.
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عالئم مراقبتی لباس : اعداد در داخل این عالمت نشان دهندٔه درجٔه 
حرارت مجاز جهت شستن لباس در ماشین لباسشویی و یا خشکشویی است.

ضربدر  عالمت  لباسشویی؛  ماشین  با  نه  است،  دست  با  شستن  دهندٔه  نشان  دست،  عالمت 
نشان دهندٔه این است که لباس نباید با آب شسته شود.

عالمت مثلث خالی، نشان دهندٔه مجاز بودن شستن لباس با مواّد سفیدکننده و کلردار است. 
عالمت ضربدر روی مثلث خالی، نشان دهندٔه این است که لباس نباید با سفیدکننده شسته شود.

بیشتر بدانید
اتوکشی با بخار مجازنیست

اتوکشی مجاز نیست

خشک شویی مجاز نیست

لباس را روی یک سطح صاف به صورت افقی پهن کنید تا خشک شود

   بدون گرفتن آب اضافی لباس و  درحال چکه کردن آب، آویزان و خشک شود

خشک کردن در سایه و به دور از نور مستقیم خورشید انجام شود

پس از گرفتن آب اضافی )چالندن( لباس، با آویزان کردن خشک شود

درحالت آویخته )به چوب لباسی( خشک شود

درحالت آویخته )به چوب لباسی( و در سایه خشک شود
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فعالیت  عملی 1
لباس های اتو شده هم تمیزتر و زیباتر به نظر می رسند و هم به هنگام استفاده احساس 
خشنودی را برای شما به ارمغان می آورند. چه بسا بی دقتی در هنگام اتوکاری، به سوختن، 

خراب شدن و در نهایت به از بین رفتن آنها منجر می شود.

وسایل و لوازم مورد نیاز
اتو )بخار یا معمولی(

میز اتو
توجه: اگر میز اتو در دسترس نیست می توان از پارچٔه چند الی تمیزی به رنگ 
سفید برای زیر اتوکاری استفاده کرد.بهتر است از جنس پنبه ای یا کتانی انتخاب شود تا در 
برابر حرارت اتو مقاوم باشد. همچنین اگر پارچه نقشدار باشد، ممکن است در اثر حرارت 

اتو، رنگ نقوش پارچه به لباس شما منتقل شود و لباس شما را خراب کند.
با  شما  بخش،  این  در  اکنون 
اتوکشی پیراهن مردانه )شمیزیه( آشنا 
رعایت  به  شروع،  از  قبل  می شوید. 
از  استفاده  هنگام  در  ایمنی  نکات 
وسایل برقی دقت کنید و سپس درجه 
مناسب  درجه  را روی  اتو  حرارت 

تنظیم کنید.
پیراهن مردانه

اتوی مچ وآستین: ابتدا   مچ 
را از سمت داخل و سپس از سمت 
روی آن اتو کنید؛ همچنین آستین را 
در امتداد سرشانه پهن کرده و صاف 

اتو کنید.
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اتوی جلوی پیراهن: قسمت 
اتو  میز  را صاف روی  پیراهن  جلوی 
اتو  را  آن  سرتاسر  آن گاه  کنید،  پهن 
را  جلو  قسمت  طرف  دو  کنید.)هر 

به طور جداگانه اتو کنید.(

و  یقه  پشت  ابتدا  یقه:  اتوی 
پایٔه آن را اتو بزنید؛ توجه داشته باشید 
شود،  زده  اتو  بهتر  یقه  پشت  هرچه 

قسمت روی آن صاف تر می شود.

اتوی روی یقه: قسمت روی 
یقه و پایٔه آن را اتو بزنید و سپس یقه را 

به سمت پشت پایه تا زده، اتو کنید.

اتوی پشت : پشت پیراهن را 
طوری روی میز قرار دهید که بتوانید 
و  بزنید  اتو  راحتی  به  را  پشت  برش 
سپس پیراهن را روی میز پهن کنید و 
به  داخل  از  را  پشت  قسمت  سرتاسر 

خوبی اتو کنید.

را  پیراهن  شانه:  سر  اتوی 
مطابق شکل، روی میز پهن کنید و خط 
تای سر شانه را در امتداد تای آستین، 

اتو کنید.
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تا  مردانه:  پیراهن  کردن  تا 
تلقی  با اهمیت  اتو  از  پیراهن پس  کردن 
می شود؛ زیرا با تا کردن صحیح می توان 

اتوی آن را حفظ کرد.

ابتدا دگمه ها را ببندید و پیراهن را 
آن  که پشت  کنید  پهن  میز  طوری روی 
نمایان باشد. کنارٔه پشت را یک تا بزنید 
و سپس آستین را عمود بر روی پیراهن 
قرار داده، آن رابرگردانید و تقریبًا از نیمه، 

مطابق شکل تا بزنید.

حاال قسمت پایین پیراهن )لبه( آن 
رابه طرف داخل تا کنید و سپس به طرف 

باال مطابق شکل تا بزنید.

فعالیت  عملی 2

آشنا  چهل تکه  کوسن  دوخت  مراحل  با  بخش  این  در  عزیز،  دانش آموزان   
می شوید.

در این مدل، اندازٔه قطعات وتعداد قطعات قابل تغییر است.
وسایل و لوازم الزم

پارچه به رنگ های گوناگون به تعداد 49 قطعه 8×8 سانتی متر )25 قطعه رنگ های 
روشن، 24 قطعه رنگ های تیره(
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پارچه ای     به      اندازهٔ   44×44 
و  چلوار  با  تترون  جنس  به  سانتی متر 

رنگ یکی از قطعات پارچه به دلخواه

برش،  از  قبل  دوخت:  روش 
پارچه باید کاماًل صاف و بدون چروک 
باشد )در صورت چروک بودن آن را 

اتو کنید(.
سپس به صورت ردیف هر مربع 
سانت  یک  فاصلٔه  با  دیگر  مربع  به  را 

درز گرفته و متصل کنید.
به  7مربع  ردیف،  هر  در  سپس 
را  ردیف  هر  اکنون  کنید.  متصل  هم 
)دقت  نمایید.  دوخت  بعدی  ردیف  به 
در  و  اندازه  یک  به  درزها  که  شود 
هم  به  مربع  هر  گوشه های  ردیف،  هر 

سنجاق شده بدوزید.(
به هم وصل شدند، قطعٔه پارچٔه 44×44 سانتی متر را  اینکه همٔه پارچه ها  بعد از 

به   پشت این چهل تکه از هرطرف بدوزید.
یا  پا روی صندلی  بالشت زیر  یا  به عنوان رویٔه یک کوسن  اکنون می توان از آن 

به   دلخواه از آن استفاده کرد.
چیدمان تکه ها را می توانید به سلیقٔه خودتان طراحی و شکل دهید.
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مرور درس و  خودآزمایی 
1ــ خطوط طراحی لباس به چند دسته تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

2ــ برای نگهداری از پوشاک چه نکاتی را باید رعایت کرد؟
  ……… و   ……… مواد  با  لباس  شستن  بودن  مجاز  دهندٔه  نشان  خالی  مثلث  عالمت  3ــ 

می باشد.
ـ  چه لباس هایی را نباید آویزان کرد؟ چرا؟ 4ـ

5ــ ویژگی خطوط افقی در طراحی لباس چیست؟
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7
واحد

کشاورزی

1- باغبانی

3- صنایع غذایی

2- دام پروری
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1ـ باغبانی
با هم بیاموزیم

ابزار و وسایل باغبانی

تأسیسات باغبانی

گیاهان آپارتمانی

مراقبت های پس از کاشت

درختکاری

فعالیت های عملی
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در سال های گذشته، شما تا حدودی با دانش کاشت و پرورش گیاهان، آشنا شدید. مطالعه و 
باغبانان و  نزدیک تر می کند.  آفرینش  به مبدأ  انسان را  باغبانی،  و  زراعت  از علوم مخصوصاً  آگاهی 
کشاورزان طبیعت را لمس می کنند و با احساس گیاه، آشنا می شوند. دقت در هر اندامی از گیاه انسان 

را به شگفتی وامی دارد.

از سال گذشته چه آموخته اید؟
به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

1ــ گل ها را از نظر دورٔه زندگی چگونه تقسیم بندی می کنند؟
2ــ محل نگهداری گل های ذکر شده را در زیر بنویسید.

الف( ختمی، شب بو……………………………
ب( حسن یوسف، دیفن باخیا…………………

3ــ مراحل کشت گندم را بنویسید.

کار در کالس 


قسمت های مورد استفادٔه سبزی های زیر را بنویسید.
الف( هویج، تربچه…………………………
ب( اسفناج، کاهو…………………………
ج( خیار، بادمجان…………………………

د( نخود سبز، باقال سبز…………………………
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ابزار و وسایل باغبانی

کار در کالس 

به تصویر باال نگاه کنید و سپس به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
1ــ کدام یک از ابزار و وسایل را می شناسید؟ نام ببرید.

2ــ کاربرد کدام یک از ابزار را می دانید؟ نام ببرید.
3ــ آیا ابزار و وسایل دیگر باغبانی را می شناسید؟

با توجه به تصاویر فوق و بحث گروهی جاهای خالی را کامل کنید.
کاربرد نام وسیله    

تهیٔه قلمه و قطع شاخه های اضافی   …………
…………………… شن کش  

چاله کنی ــ زیر و رو کردن خاک پای درخت   …………
…………………… چاقو   
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به فروشگاه های کشاورزی و یا فروشگاه های دیگری که وسایل و ابزار کشاورزی 
دارند، مراجعه و فهرستی از وسایل و ابزارکشاورزی و کاربرد آنها را تهیه نمایید.

فعالیت  عملی 1

تأسیسات باغبانی

به تصاویر باال بنگرید، پس از خواندن متن زیر به سؤاالت پاسخ دهید.
منظور از تأسیسات باغبانی، فراهم کردن مکان هایی است که در آنها بعضی از شرایط رویش 
برای گیاهان باغی از نظر رطوبت، هوا، حرارت، بستر، و میزان نور به طور دلخواه فراهم و قابل کنترل 

باشد؛ مانند: کوش، شاسی و گلخانه.
1ــ آیا تأسیسات فوق را می شناسید؟

2ــ در چه مکانی این تأسیسات را دیده اید؟
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بیشتر بدانید
کوش: عبارت است از توده ای از ِپِهن 
انباشته  هم  برگ خشک روی  و  کهنه  و  تازه 
مختلف  باکتری های  فعالیت  اثر  بر  که  شده 

تجزیه و تخمیر شده، تولید حرارت می کند. 
جعبه ای  از  است  عبارت  شاسی: 
بدون کف به شکل مکعب مستطیل که سقف 
برای استفاده  و  آن شیشه ای است  اطراف  و 
از حداکثر روشنایی و حرارت آفتاب، دیوارٔه 
ساخته  شمالی  دیوارٔه  از  کوتاه تر  آن  جنوبی 

می شود. 
گلخانه: مکان محدودی است که در آن با استفاده از تجهیزات مختلفی،  عوامل 
محیطی قابل کنترل و برای نگهداری یا پرورش گیاهان زینتی و پیش رس کردن بعضی 

از محصوالت استفاده می شود.

تجهیزات گلخانه : در احداث گلخانه، تجهیزات و 
لوازمی برای کنترل عوامل محیطی استفاده می شود، مهم ترین 
آنها عبارت اند از: وسایل گرم کننده )بخاری ــ استفاده از 
لوله های آب گرم یا بخار آب(، وسایل خنک کننده )کولر 
دریچٔه  )ایجاد  تهویه  وسایل  دادن(،  سایه  گازی  ــ  و  آبی 
هواکش(، وسایل تنظیم نور )نور مصنوعی ــ سایه دادن با 

پارچه تیره( و وسایل آبیاری )لوله کشی یا مه پاش(.

کولر آبی و گازیمه پاش
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فعالیت  عملی2

آن  داخل  تجهیزات  از  گزارشی  و  مراجعه  خود  منطقٔه  گلخانه های  از  یکی  به 
تهیه نمایید. یا فیلم گلخانه توسط دبیر محترم نمایش داده شود، سپس از دانش آموزان 

خواسته شود تا گزارشی از مشاهدات خود را بنویسند.

گیاهان آپارتمانی
به تصاویر مقابل نگاه کنید، سپس به سؤاالت 

پاسخ دهید. زیر 
1ــ آیا این گیاهان را دیده اید؟

نام هر کدام را که می دانید بنویسید. 2ــ 
داخل  یا  و  حیاط  شما)در  منزل  در  3ــ 

دارد؟ گیاهانی وجود  ساختمان( چه 
می شود  گفته  گیاهانی  آپارتمانی  به  گیاهان 
پرورش  قابل  خانه  درون  و  گلخانه  شرایط  در  که 
تغییرات  نمی توانند  گیاهان  این  نگهداری اند.  و 
دور  باید  و  کنند  تحمل  را  محیطی  شرایط  فاحش 
نگهداری کرد  و  مراقبت  را  آنها  آزاد  هوای  از 
به  گیاهان،  عمومی  مراقبت های  عالوه بر  و 
ادامه  خوبی  به  تا  دارند  نیاز  ویژه ای  مراقبت های 

دهند. حیات 
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تقسیم بندی گیاهان آپارتمانی برحسب نیاز به نور
سایه، آفتاب دوستسایه دوستآفتاب دوست
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تقسیم بندی گیاهان آپارتمانی برحسب نیاز به آب
نیاز به آب زیادنیاز به آب متوسطنیاز به آب کم

س
کتو

کا
ریا

سو
سان

 

را 
شلف

س
یتو

پ

انتا
مار

اب
مرد

خل 
ن

بیشتر بدانید
تقسیم بندی گیاهان آپارتمانی برحسب نیاز حرارت

1ــ گیاهان نیازمند به هوای گرم: حداقل به 16 تا 18 درجٔه سانتی گراد و 
حداکثر 27 تا 30 درجه حرارت نیاز دارند: دیفن باخیا ــ کاکتوس ها ــ سانسوریا

2ــ گیاهان نیازمند به هوای مالیم: حداقل به10 تا 13 درجٔه سانتی گراد و 
حداکثر 18 تا 22 درجه حرارت نیاز دارند: مارچوبه ــ برگ عبائی ــ  فیلوندرون

3ــ گیاهان نیازمند به هوای خنک: حداقل به 5 تا 8 درجٔه سانتی گراد و حداکثر 
13تا 16 درجه حرارت نیاز دارند: اروکاریا ــ اکیوبا )شمشاد ژاپنی( ــ موچسب
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هنگامی که گیاه آپارتمانی را از گلفروشی یا گلخانه  سازگار کردن گیاه با محیط جدید : 
این دوره »دورٔه  به  با محیط جدید سازگار شود؛  تا گیاه  به منزل منتقل می کنید، مدتی طول می کشد 

سازگاری« می گویند.
با دستورالعمل های زیر می توانید سازگاری گیاه را با محیط جدید افزایش دهید.

1ــ در هفتٔه اول در آبیاری گیاه با توجه به نیاز آن غفلت نورزید تا ریشه ها بتوانند کمبود آب را 
جبران کنند.

2ــ برگ پاره ای از گیاهان به منظور کاهش تعریق با آب روی برگ آنها اسپری کنید.
3ــ گلدان را در روزهای اول در محیط نسبتاً خنک )13تا 16 درجٔه سانتی گراد( نگهداری 

کنید. چون این عمل باعث تقلیل فعالیت گیاه و کاهش تعریق و تبخیر آب می شود.
4ــ از تابش مستقیم نور خورشید به گیاه جلوگیری کنید، حتی اگر گیاه نور دوست باشد.

5ــ از دادن کود به گیاه تا سه ماه بعد از خرید خودداری نمایید؛ زیرا در هنگام خرید به اندازٔه 
کافی کود درگلدان وجود دارد.

6ــ در مورد گیاه خریداری شده با فروشنده مشورت نمایید و در مورد شرایط جدید، کسب 
اطالع نمایید.

به منظور زیباسازی و تزیین 
دیوار اتاق ها می توانید از 
گلدان هایی با شاخه رونده 

استفاده کنید.

می توان از گلدان هایی 
به  متحرک  باپایه های 
منظور پر نمودن فضای 

خالی استفاده نمود.

زیرگلدانی  دارای  گلدان های  از 
برای  می توانید  ظریف  و  سبک  و 

تزیین دکوراسیون استفاده نمایید.

گلدان های سنگین وزن 
و بلند را درکف اتاق ها 

قرار دهید.

گیاهانی را که نیاز به نور بیشتری دارند 
پشت پنجره های نورگیر قرار دهید.

گیاهانی که نیازمند دمای بیشتر هستند و شاخه های 
که  نحوی  به  کنید  آویزان  سقف  از  دارند  افتاده 

مزاحم تردد اشخاص نباشند.
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درختکاری 
و  اقدام  هر  که  است  مهم  قدر  آن  میوه،  درختان  مخصوصاً  آنها  از  مراقبت  و  درختان  زندگی 
تصمیم گیری خطا توسط افراد ناآگاه باعث از بین بردن سرمایه، نیروی کار و زحمات زیادی خواهد شد. به 

طورکلی برای ایجاد باغ و درختکاری الزم است، مطالعات و اقدام های جدی و دقیق انجام گیرد.

مراحل مطالعه و بررسی ایجاد باغ

تهیه زمین باغیانتخاب نهالعوامل اقتصادیعوامل محیطی
حرارت

شیب
زمین

نور
و …

هزینه
تولید

وضعیت بازار
و …

قوی
سالم

بدون زخم
و …

تسطیح و قطعه بندی زمین

مطالعۀ عوامل محیطی : عواملی است که مستقیماً بر چگونگی رشد و نمو و باردهی درخت 
تأثیر می گذارند؛ مانند حرارت، نور، خاک و آب.

مطالعۀ عوامل اقتصادی : هدف از احداث باغ، دستیابی به سود و صرفه اقتصادی است.
انتخاب نهال : نوع درخت مورد نظر با توجه به عوامل محیطی و اقتصادی انتخاب می شود 

وباید خصوصیات ظاهری خوبی داشته باشد.
تهیۀ زمین باغ : این مرحله از احداث باغ شامل تسطیح و قطعه بندی زمین مورد نظر است.

تهیۀ نقشۀ درختکاری و کاشت نهال : وقتی که زمینی کامالً   آماده و قطعه بندی شد؛ موقع 
پیاده کردن طرح و نقشه باغ و کاشت نهال فرا می رسد.

نقشۀ باغ : نقشه تعیین کنندٔه محل کاشت هر درخت است، برای تهیٔه نقشه الزم است فاصلٔه 
بین درختان تعیین و مشخص شود.

بیشتر بدانید
حدود فاصلۀ کشت درختان

فاصله به مترنام گیاهفاصله به مترنام گیاه
7ــ5گیالس، آلبالو4ــ2انار

9ــ7پسته6ــ5آلبالو، گوجه، هلو
1گردو7ــ5گالبی، سیب، بادام 15ــ
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پس از تعیین فاصله، باید تصمیم به انتخاب روش کاشت نهال گرفت که معموالً به سه روش: 
مربع؛ مستطیل و لوزی انجام می پذیرد.

کاشت نهال : پس از تعیین کاشت، نهال را با رعایت کلیٔه ضوابط و مراقبت های ویژٔه کاشت و 
گودال هایی که به همین منظور حفر شده است کاشته و سپس آبیاری نمایید.

قّیم )تکیه گاه( ضمناً پس از کاشت درخت، قّیم گذاشته شود. 

بحث گروهی
یک نهال مرغوب از نظر خصوصیات ظاهری چه مشخصاتی باید داشته باشد؟

فارس با بیش از هفت میلیون اصله نهال، مقام اّول را در کشور دارد.
در حال حاضر سی  و سه نهالستان مجوزدار در چهارده شهرستان از جمله مرودشت، شیراز، 
نی ریز، سپیدان، اقلید، فسا و…  با ظرفیت ساالنه بالغ بر 10 میلیون اصله نهال و نشا وجود دارد که به 
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تولید انواع نهال های گرمسیری و نیمه گرمسیری مانند خرما، زیتون، مرکبات، انار و انجیر و نهال های 
سردسیری شامل انگور، بادام، گردو، زردآلو، سیب، هلو و شلیل فعال اند.

فعالیت  کالسی

1ــ آیا درختان فوق را می شناسید؟ نام هر یک را زیر آن بنویسید.
2ــ هر کدام از آنها بیشتر در کدام منطقه کشت می شوند، نام منطقه یا مناطق را 

نیز بنویسید.
قّیم  از  شود  قوی  کامالً  که  زمانی  تا  و  نهال  کاشت  هنگام  در  می دانید  آیا  3ــ 

استفاده می شود؟ توضیح دهید.

مراقبت های پس از کاشت : مراقبت های ویژه مانندآبیاری، هرس، مبارزه با علف های هرز 
و آفات، کود دادن و نرم کردن خاک پای درختان در زمان های مشخصی انجام می شود که به توضیح 

تعدادی از آنها می پردازیم.
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آبیاری : آبیاری عبارت است از تأمین نیاز آبی گیاهان به طوری که به رشد مناسب برسد. منابع 
تأمین کنندٔه آب مورد نیاز برای آبیاری عبارت اند از: چاه، رودخانه، چشمه و قنات.

روش های آبیاری : به هر روشی که بتوان آب را به گیاه رساند و رطوبت مورد نیاز آن را تأمین 
کرد روش های آبیاری گفته می شود و به طور کلی به سه دسته تقسیم می شوند:

1ـ  آبیاری غرقابی : این روش ساده ترین و رایج ترین شیؤه آبیاری است.
2ـ  آبیاری تشتکی : در این روش،  با توجه به سن و کوچک و بزرگ  بودن درختان، تشتکی 
به داخل آن،  با هدایت آب از جوی  به وجود می آورند و  تا 2 متر دور درخت  به قطر 50 سانتی متر 

درختان را آبیاری می نمایند.
3ـ  آبیاری تحت فشار : متداول ترین روش آن آبیاری قطره ای است.

نمایی از آبیاری به شیوهٴ تشتکی شبکه آبیاری قطره ای 

فکر کنید
آیا روش های دیگری برای آبیاری درختان می توانید پیشنهاد دهید؟

ایجاد  منظور  به  درخت  اندام های  تمامی  یا  قسمت  و حذف  پیرایش  از  عبارت است   : هرس 
شادابی، زیبایی و مخصوصاً به دست آوردن محصول مرغوب به اندازٔه مطلوب.
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هرس درخت در یک مرحله شکل دادن و قطع شاخه های زاید
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گفت و گو کنید
هرس درختان چگونه موجب مرغوب شدن محصول می شود؟

آفات، بیماری ها وعلف های هرز
آفات : به جانورانی گفته می شود که به گیاه و اندام های گیاهی و محصوالت کشاورزی آسیب 

می رسانند؛ مانند موش، گنجشک و حشرات.
آن آسیب  به  و  ایجاد  گیاه  به عواملی گفته می شود که اختالالتی در شرایط حیاتی  بیماری : 
می رساند؛ مانند: قارچ ها و ویروس ها که در نهایت باعث بروز عالئم قابل رؤیت در گیاه می شود؛ مانند: 

سفیدک خیار، سیاهک جو، زنگ زرد و سیاه غالت.
علف های هرز : رویش هر گیاه متفاوت با گیاه اصلی در محل کشت گیاهان کاشته شده به عنوان 

علف هرز خوانده می شود؛ مانند: پیچک، گل گندم.
روش های عملی پیشگیری، کنترل و از بین بردن آفات و بیماری های گیاهان:

1ـ کنترل مکانیکی : جمع آوری کامل آفات و گیاهان آلوده و یا بیمار و از بین بردن آنها

2ـ کنترل زراعی : با استفاده از شخم،  تناوب، روش کاشت و آبیاری مناسب انجام می پذیرد.

3ـ  کنترل شیمیایی : استفاده از ترکیبات سّمی شیمیایی به منظور پیشگیری و کنترل جمعیت 

آفات که به صورت های مایع، گرد، پودر، طعمٔه مسموم و یا به صورت گاز به کاربرده می شوند.
استفاده از سموم شیمیایی توصیه نمی شود؛ زیرا مضرات آن عبارت اند از: خطر روی انسان و 

دام، خطر روی گیاه، خطر روی حشرات مفید.

تحقیق کنید
درمنطقٔه شما چه آفات و بیماری های گیاهی و روی کدام گیاهان وجود دارد و 

برای مبارزه با آنها چه اقدامی می شود؟
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علف های هرزبیماری ها آفات

گل خورشیدیسفیدک پودریکنه

َمرغلکه سیاه گردو

شقایق وحشیلکه تاولی سیب شته

ک
وز

ش د
کف

سن 
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گفت و گو کنید
چه حشراتی مفیدند؟ فواید آنها را بیان کنید.

بعد از مطالعٔه نمودار فوق، به سؤاالت زیر پاسخ دهید.
1ــ آیا درخت سیب را دیده اید؟ درخت گالبی را چطور؟ به نظر شما فرق آنها چیست؟

2ــ روش تکثیر سیب را بنویسید.
3ــ در کدام خاک سیب رنگ بهتری دارد؟

خاک مناسب: لیمونی و عمیق، 

عمق باید 2- 1 متر و مواد آلی 

کافی داشته باشد. سیب هایی 

که درخاک سبک پرورش 

داده می شوند از رنگ بهتری 

برخوردارند.

گ ها 
. بر

ی هاست
دۀ گل سرخ

از خانوا

ل به صورت 
ی، گ

گره ا
و کن

ساده 

شه ای 
 آذین خو

ی گل
3 تای

جتمع 8 - 
م

یه است.
ک پا

و ی

وند زدن روی 
و پی

ت بذر 
: کاش

جنسی

انیدن - 
: پا جوش و خواب

غیرجنسی
آن 

دیادی
ریزاز

در شرایط آب و هوایی سرد و معتدل 

رشد خوبی دارد. درجه حرارت پایین 

را تحمل می کند، در بیشتر نواحی 

ایران می روید.

د نیازمشخصات گیاه شناسی  
ک مور

خا

ازدیاد
آب و هوا

عملیات برداشت شت
 دا

ات
ملی

ع
آبیاری: هر 35  15 روز یکبار
30 تن در هکتار کود: دامی40

30   کیلو  30کیلوازت،50 کود شیمیایی80
فسفر،60تا140کیلو پتاسیم. 

متوسط،         بلند،   پا  ارتفاع،  نظر  از  هرس: 
پا کوتاه، از نظر فرم: جامی هرمی

رسیدن میوه یا نرم شدن  تغییر رنگ 
و خوش طعم تشخیص داده می شود. 
برداشت با دست و مکانیزه. با دست 

باید از زخمی شدن،  له شدن و به زمین 
افتادن جلوگیری شود.
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فعالیت  عملی 1

نمونه هایی از سبز کردن سبزٔه عید
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توجه: ابعاد و رنگ ظروف بستگی به سلیقٔه دانش آموز دارد.
بذور انتخابی را به دلخواه می توان استفاده کرد.

طرح و مدل را می توان تغییرداد.

فعالیت  عملی 2
به منظور آشنایی بیشتر با میوه و میوه کاری منطقٔه خود بازدیدی از باغ های میؤه 
منطقٔه خود انجام دهید، ضمن جمع آوری برگ و بذر و میوه ها به صورت گروهی یک 

مجموعه تهیه نمایید.

فعالیت  عملی3

کاشت یک نوع درخت: مطابق مراحل کاشت و برداشت درختان در قسمت های 
گذشته، نهال یک نوع درخت را کاشته و از آن مراقبت نمایید.
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2ـ دامپروری 

ا یَْعُرُشوَن. َجِر َو ِممَّ َُّک إلَی النَّْحِل أِن اتَِّخِذی ِمَن الِْجباِل بُُیوتاً َو ِمَن الشَّ َو أْوَحی َرب
و خدا به زنبور عسل وحی کرد که از کوه ها و درختان و سقف های رفیع منزل گیرید.

سورۀ نحل، آیۀ 68

به تصاویر باال نگاه کنید.
1ــ فواید هر یک از حیوانات باال را نام ببرید.

2ــ کدام یک از حیوانات باال در منطقٔه شما پرورش داده می شوند؟
3ــ آیا در منطقٔه شما کارخانه یا واحدی برای تولید محصوالت دامی وجود دارد؟
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در سال های گذشته با اهمیت دامپروری و پرورش دام و طیور آشنا شدید؛ شما امسال با کلیاتی 
دربارهٔ پرورش زنبورعسل، کرم ابریشم و ماهی آشنا خواهید شد.

کرم ابریشم
صنعت  در  استفاده  جهت  پیله  تولید  منظور  به  آن  از  که  است  حشراتی  جمله  از  ابریشم  کرم 
ابریشم کشی پرورش داده می شود. دورٔه زندگی این حشره، چهار مرحلٔه تخم، الرو، شفیره و پروانه 
می باشد و در مرحلٔه الروی از برگ درخت توت تغذیه می کند. به دلیل مناسب نبودن شرایط اقلیمی، 

پرورش کرم ابریشم در استان فارس محدود است.
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پرورش زنبورعسل
از  اهلی  حیوانات  بیشتر  مانند  زنبورعسل 
ابتدای خلقت بشر با او همراه بوده و بشر آنها را با 
خود به مکان های مختلف انتقال داده است و امروزه 
زندگی  این حشره  مناطق قطبی  به جز  دنیا  تمام  در 
می کند. هدف اصلی از پرورش زنبورعسل تولید 
فراورده هایی مثل عسل و موم است. زنبورعسل 
عالوه  بر تولید عسل، گرده افشانی گیاهان را انجام 
می دهد که باعث افزایش کمی و کیفی محصوالت 
در  عسل  زنبور  پرورش  می گردد.  کشاورزی 
انجام  ایران  مناطق  دیگر  همانند  نیز  فارس  استان 
می شود و بیشترین واحدهای تولیدی عسل استان 
فارس در شهرهای آباده، اقلید، شیراز، سپیدان و 

کازرون است.
محل نگهداری زنبورعسل را کندو می نامند 
مقابل  تصاویر  در  را  جدید  آن  و  قدیمی  انواع  که 
زنبورعسل  کندوی  هر  داخل  می کنید.  مشاهده 
معموالً یک ملکه، تعداد زیادی کارگر و تعداد کمی 

زنبور نر وجود دارد.

تحقیق کنید
1ــ کندوهای موجود در مزارع پرورش زنبورعسل استان فارس از کدام نوع 

است؟ علت تفاوت آنها چیست؟
2ــ عسل در درمان چه بیماری هایی مؤثر است؟
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ملکه : ملکه در کندوی زنبورعسل، مادرکُلنی یا 
ـ   5 سال است، اّما بهترین  اجتماع است. عمر ملکه 6   ـ

سال های بازدهی او در دو سال اّول عمر آن است.

زنبورنر: زنبور عسل نر از نظر جثه از ملکه و 
کارگر بزرگ تر، اّما فاقد نیش است و به طور متوسط 22 

روز عمر می کند.

جثه  از نظر  کارگر  زنبوران  زنبورکارگر: 
کوچک ترین افراد کندو هستند و تمام فعالیت های یک 
آماده  وظیفٔه  کارگر  زنبوران  دارند.  عهده  به  را  کندو 
کردن سلول برای تخمک گذاری ملکه، تمیز نگه  داشتن 
داخل کندو، ساختن النه، دفاع از کندو و ساختن عسل 
را برعهده دارند. کارگرها، کلیٔه کارهای ملکه مانند تمیز 
کردن، غذا دادن و محافظت از ملکه را برعهده دارند.

تحقیق کنید

نر                 ملکه             کارگر

هریک  روبه رو  شکل 
در  شده  معرفی  زنبوران  از 
باال را نشان می دهد؛  قسمت 
زنبور  و  ملکه  زنبور  وظایف 
نر را با استفاده از منابع علمی 
تنظیم  جدول  یک  در  مرتبط 
کنید و در کالس ارائه دهید.
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از  زنبورعسل  غذای   : زنبورعسل  تغذیۀ 
تغذیٔه  در  می شود.  تأمین  مصنوعی  و  طبیعی  طریق 
استفاده  شهد  و  گل  گردٔه  از  زنبورعسل  طبیعی، 
می کند. گردٔه گل، منبع مهم مواد پروتئینی، چربی، 
موادمعدنی و ویتامین برای زنبورعسل است. شهد 
گل از انواع قندها و آب تشکیل شده است و برای 

زنبورعسل در حال جمع آوری گرده و شهدگلتولید عسل استفاده می شود.

در تغذیٔه مصنوعی از شربت )شکر و آب( استفاده می شود. غلظت شربت به عواملی از جمله 
فصل بستگی دارد. در بهار برای تهیٔه شربت از یک قسمت آب و یک قسمت شکر استفاده می شود؛ 

درحالی که در زمستان شربت را از سه قسمت آب و پنج قسمت شکر تهیه می کنند.

تحقیق کنید

1ــ چرا نسبت های مورد استفاده برای تهیٔه شربت در فصل های مختلف با هم 
متفاوت است؟

2ــ تولید عسل یک کندو به چه عواملی بستگی دارد؟

        مزرعۀ زنبورداری در شهر قائمیه از توابع استان فارس
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نقش بهداشت در جلوگیری از بروز بیماری زنبورعسل : زنبورعسل به صورت کلنی یا 
اجتماعی زندگی می کند؛ به همین دلیل، بیماری در میان آنها به سرعت شایع می شود. از این رو، رعایت 
موارد بهداشتی جهت جلوگیری از بروز بیماری بسیار مهم است. برای پیشگیری از بروز بیماری در 

کندو باید اقدامات زیر را انجام داد:
1ــ نظافت کندو و محّل آن

2ــ ضدعفونی کردن ابزار زنبورداری بعد از هر بازدید
3ــ نگهداری کندو در محل خشک، به ویژه در زمستان 

4ــ از بین بردن آب های راکد اطراف کندو
5   ــ دور کردن کندوی مریض از زنبورستان و سوزاندن الشٔه زنبوران مرده.

بیشتر بدانید
گسترش  به  رو  عسل  از  استفاده  غیرالکلی؛  نوشیدنی های  تولید  در  امروزه 
است. دالیل آن را می توان در توزیع گستردٔه نوشیدنی های انرژی زا یافت. نوشابه های 
عسلی اغلب با آبلیمو برای ایجاد طعم مطبوع و مزٔه ترش ترکیب می شوند و اغلب سایر 
معطرکنند ه هایی مثل آب سیب به آنها اضافه می شود. در سال 1990 بیش از 40 نوع 
نوشابٔه عسلی در ژاپن وارد بازار شده است که از این میان می توان کوکاکوال )ترکیبی از 

عسل ــ آبلیمو( در توکیو را نام برد.

و  طبیعی  تکثیر  شامل  که  می یابد  تکثیر  صورت  دو  به  زنبورعسل    : زنبورعسل  تکثیر 
است. مصنوعی 

1ـ تکثیر طبیعی : این عمل، به صورت غریزی در زنبور انجام می شود؛ به این گونه که در اواخر 

اردیبهشت ماه ملکه در یک روز آفتابی با تعدادی از زنبوران از کندو خارج می شود و روی شاخه 
درختان، دیوار یا جای مناسب دیگری مستقر می شود. در این هنگام، زنبوردار با قرار دادن کندو در 

زیر شاخه درخت و تکان دادن ناگهانی شاخه، زنبوران را به درون کندو انتقال می دهد. 
زنبور جوان  زیادی  تعداد  دارای  که  قوی  کندوی  از یک  این روش  در   : تکثیر مصنوعی  2ـ 

این کار یک کندوی خالی آماده می کنیم؛  برای  برای گرفتن بچه مصنوعی استفاده می شود.  است، 
سپس چهار قاب )درون هر کندو حدود ده قاب وجود دارد( که روی آن زنبورهای کارگر و ملکه قرار 
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دارند را به کندوی جدید انتقال می دهیم. قابی که ملکه روی آن قرار دارد را درون کندو قرار داده و سه 
قاب دیگر را درون کندو تکان داده و سپس درب کندو را بسته و به محل مناسب انتقال می دهیم. 

پرورش آبزیان 
یکی دیگر از شاخه های دامپروری تکثیر و پرورش آبزیان است که به منظور تأمین منابع پروتئینی 
انواع طیور  به پرورش  یافته  است. پرورش ماهی در شرایط موجود نسبت  نیاز انسان، توسعه  مورد 
برای  کمتر  ضایعات  دلیل  به  طرفی  از  دارد.  دارو  و  غذا  همچنین  و  سرمایه گذاری  به  کمتری  نیاز 
به  توجه  با  باشد.  مؤثر  کشور  اقتصادی  توسعٔه  در  می تواند  و  است  به صرفه  مقرون  سرمایه گذاری، 
این شرایط تولید و تکثیر ماهی در استان فارس رشد چشمگیری داشته است که بیشترین استخرهای 

پرورش ماهی در شهرستان سپیدان دیده می شود.

استخر پرورش ماهی قزل آال در شهرستان سپیدان

ماهیان پرورشی را به دو دستٔه بزرگ سردابی و گرمابی تقسیم می کنند. 
18 به باال   c ماهیان گرمابی: یک دسته از ماهیان گرمابی، کپور ماهیان هستند که در دمــای
28ــ 25 می باشد. این دسته   c به خوبی تغذیه، رشد و تکثیر می شوند. بهتــرین دمــا برای رشد آنهــا

از ماهیــان بیشتر در استخرهایی که کف  آنها خاکی است پرورش داده می شوند.
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کپور ماهیان به چهار دستۀ زیر تقسیم می شوند : 
1ــ کپور معمولی: منبع تغذیه این ماهی از غذاهای موجود در کف استخر پرورش می باشد و 

ـ  25 درصد از تولیدات ماهیان گرمابی را به خود اختصاص می دهد. 30ـ

کپور علف خوار

کپور معمولی

ماهیان  این  غذای  2ــ کپور علف خوار: 
فیتوپالنکتون ها و جلبک ها است.

به وسیلٔه  ماهیان  این  کپورنقره ای:  3ــ 
آن  ریز  موجودات  از  و  تصفیه  را  آب  دهان 

می کنند. استفاده 
4ــ کپور سرگنده )بیگ هد(: این ماهیان 
یا  آب  ریز  جانوران  از  و  نقره ای اند  کپور  به  شبیه 

زئوپالنکتون ها به عنوان غذا استفاده می کنند. 
و  فیروزآباد  مانند  مناطقی  در  کپور  ماهی 

مرودشت پرورش داده می شود.

کپور نقره ای
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داده می شوند و  پرورش  ـ  8  10  ـ  c با دمای ماهیان در آب هایی  این گونه  ماهیان سردابی : 
استان  در  بار  اولین  برای  که  است  رنگین کمان  قزل آالی  ماهیان سردابی،  پرورش  برای  گونه  بهترین 
فارس در سال 1354 با رهاسازی )انتقال بچه ماهیان از حوضچه های تکثیر به حوضچه های پرورش( 

چند صد قطعه بچه ماهی در چشمٔه بناب آغاز شد. 
بتنی صورت  استخرهای  در  پرورش  و  قفس  در  پرورش  دو صورت  به  قزل آال  ماهی  پرورش 

می گیرد.
پرورش در قفس: به گونه ای است که قفس ها در دریاچه های آب شیرین و یا سدها قرار داده 

می شوند و ماهیان درون این قفس ها پرورش یافته و مورد تغذیه قرار می گیرند.
پرورش در حوضچه های بتنی: در مسیر رودخانه هایی که آب شیرین دارند استخرهای بتنی 
ساخته می شود و آب این رودخانه ها و چشمه ها را به سمت استخر پرورش هدایت می کنند تا ماهیان 

در آن پرورش یابند.

فکر کنید
انواع دیگر ماهیان سردابی را نام ببرید.

پرورش قزل آال در قفس

ساخت استخر پرورش ماهی در شهرستان سپیدان
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کارخانه بسته بندی قزل آال در شهرستان سپیداناستخر پرورش بچه ماهی در شهرستان سپیدان

با کمک گروه بررسی کنید که چرا امروزه در استان فارس پرورش آبزیان اهمیت 
بیشتری یافته است.

بررسی کنید

تغذیۀ ماهیان : غذای ماهی به دو صورت طبیعی و ترکیبی تأمین می شود. به همٔه موجودات 
گیاهی و جانوری که ماهی در استخر از آن تغذیه می کند، غذای طبیعی می گویند. غذای اصلی ماهیان 

کپور به صورت طبیعی تأمین می شود. 
به آن غذای  آنها قرار می گیرد که  نیاز ماهی در اختیار  به  با توجه  ترکیبی از غذاهای مختلف 

ترکیبی می گویند. مواد غذایی زیر با نسبت های مناسب ترکیب و در اختیار ماهی قرار می گیرد.
1ــ دانٔه غالت آرد شده از جمله گندم و ذرت

2ــ کنجالٔه سویا 
3ــ کنجالٔه آفتابگردان

4ــ ضایعات ماهی که به صورت آرد درآمده است.
5 ــ روغن سویا 

6   ــ مکمل های ویتامینی و موادمعدنی.

بررسی کنید
1ــ کنجالٔه سویا و آفتابگردان چگونه تهیه می شود؟

2ــ ضایعات ماهی حاوی چه نوع مواد غذایی است؟
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کار در کالس 

با توجه به اطالعات کسب شده از کتاب علوم تجربی جدول زیر را کامل کنید. 
 x  هریک از مواد زیر جزء کدام گروه از دسته های غذایی تقسیم می شود )با زدن عالمت

مشخص کنید.(
چربیپروتئینکربوهیدراتمواد غذایی

آرد گندم
آرد ذرت 

کنجالٔه سویا
کنجالٔه آفتابگردان

ضایعات ماهی
روغن سویا

پرورش همزمان ماهی و برنج : در مناطق فیروزآباد و مرودشت فارس پرورش همزمان کپور 
ماهیان و برنج انجام می شود. به این منظور باید سطح آب در مزارع برنج باالتر بوده تا ماهیان بتوانند 
به راحتی حرکت کنند همچنین یک حوضچه در کنار این مزرعه تعبیه می شود تا ماهیان بتوانند در آنجا 

تجمع کنند و از نظر کاهش سطح آب مشکلی وجود نداشته باشد.

تحقیق کنید
پرورش همزمان ماهی و برنج چه فوایدی دارد؟
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بهداشت در پرورش ماهی : رعایت بهداشت به منظور جلوگیری از بیماری در پرورش سایر 
جانوران پرورشی اهمیت دارد. ماهی نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ عالوه بر آن، به علت زندگی ماهی 
در آب،  درمان بیماری های آن دشوارتر است. به همین منظور رعایت نکات زیر در بهداشت پرورش 

ماهی اهمیت دارد:
1ــ تنظیم سرعت عبور آب برای خروج مواد زائد دفع شده از ماهی که در غیر این صورت، 

باعث کاهش اکسیژ ن محلول در آب می شود.
2ــ آهک پاشی استخرهای خاکی برای ریشه کنی بیماری ها و انگل ها. این کار در زمان خالی 

بودن استخر انجام می گیرد.
3ــ رعایت استاندارد از نظر تراکم ماهی در هکتار 

4ــ تصفیٔه آب قبل از ورود به استخرهای پرورش ماهی.

تحقیق کنید

یا  پرورش داده می شوند )سردابی  بیشتر  ماهیان  از  در استان فارس کدام دسته 
گرمابی(؟ علت آن را بیان کنید.

تکثیر ماهی : نحوهٔ تکثیر در ماهیان متفاوت است و به دو صورت طبیعی و مصنوعی انجام 
می گیرد. تکثیر طبیعی در آب های طبیعی )دریاها، رودخانه و ....( و تکثیر مصنوعی در کارگاه های 

تکثیر و تحت شرایط خاص انجام می گیرد.



117

فعالیت  عملی
یکی از فعالیت های زیر را انتخاب و آن را به صورت گروهی انجام دهید:

1ــ تصاویر و یا فیلم هایی از پرورش ماهیان سردابی و همچنین محل پرورش  آنها 
در استان فارس تهیه نمایید و همراه با گزارش کار به کالس ارائه دهید.

2ــ تصاویر و یا فیلم هایی از پرورش ماهیان گرمابی در ایران تهیه کرده و همراه با 
گزارش کار به کالس ارائه دهید.

یا فیلم هایی از مزارع دیگر گونه های حیوانات که در منطقٔه شما  3ــ تصاویر و 
پرورش داده می شوند همراه با گزارش کار، تهیه و به کالس ارائه دهید.

خودآزمایی و مرور درس
1ــ دورهٔ زندگی کرم ابریشم چند مرحله دارد؟ نام ببرید.

2ــ وظایف زنبورکارگر را در کندو بنویسید.
3ــ برای پیشگیری از بروز بیماری در کندو چه اقداماتی را باید انجام داد؟

4ــ پرورش ماهی قزل آال به چند صورت انجام می گیرد؟ نام ببرید.
5   ــ غذای ماهی به دو صورت .................. و ................تأمین می شود.

6  ــ در پرورش ماهی رعایت کدام موارد بهداشتی اهمیت دارد؟
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٣ـ صنایع غذایی

انجیر بسته بندی شده

سوسیس و کالباس)گوشت بسته بندی(

رب گوجه فرنگی

میوه خشک شده )زردآلو(

مراحل تهیه و نگهداری محصوالت باال چه تفاوت هایی با هم دارند؟
چرا مواد غذایی به بسته بندی نیاز دارند؟

نگهداری مواد غذایی از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. مواد غذایی پس از تولید باید تا زمان 
مصرف، به روش مناسب نگهداری شوند تا  از  فساد، ضایع شدن و مسمومیت های ناشی از مصرف آنها 
جلوگیری شود.از طرفی امروزه بسته بندی مواد غذایی می تواند عامل مهمی در نگهداری طوالنی مدت 

مواد غذایی دخالت داشته باشد؛ چرا که از فساد آن جلوگیری می کند.

فکر کنید
غیر از موارد باال چه علت های دیگری برای بسته بندی محصول وجود دارد؟
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در استان فارس به دلیل پراکندگی و وسعت زیاد و داشتن شرایط جغرافیای خاص از شمال تا 
جنوب، محصوالت دامی و گیاهی مختلفی را می توان تولید کرد. افزایش تولید و کاهش ضایعات با 
نگهداری صحیح، باعث رونق اقتصادی استان، اشتغال زایی و بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان 
تولید  به  غذایی  مواد  فساد  و  از ضایعات  نگرانی  بدون  و  راحت  خیالی  با  کشاورزان  در نتیجه  شده، 

محصوالت خود می پردازند. 
در این بخش ابتدا با روش های مختلف نگهداری مواد غذایی، سپس انواع بسته بندی و در پایان 

با محصوالت غذایی استان آشنا خواهیم شد. 

روش های مختلف نگهداری مواد غذایی
الف( گرم کردن : یکی از قدیمی ترین روش های نگهداری مواد غذایی است که به صورت های 

زیر می تواند ماندگاری مواد غذایی را زیادتر کند.

گرم کردن

خشک کردن

انجیر
کشمش

پاستوریزاسیون

شیرپاستوریزه

تغلیظ

رب انار

استریلیزاسیون

کنسرو ماهی

فکر کنید
به نظر شما کدام یک از روش های باال قدیمی تر است؟
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ب( سردکردن : به دلیل کاهش رشد و فعالیت میکروب ها می تواند سبب نگهداری موادغذایی 

شود و تا مدتی از فساد آن جلوگیری کند.

بحث کنید
هم  با  تفاوت هایی  چه  بگویید  و  برده  نام  را  دیده اید  تاکنون  که  فریزرهایی  انواع 

دارند.

ج( استفاده از مواد شیمیایی : این مواد محیط را برای رشد میکروب ها نامناسب کرده و مدت 

نگهداری مواد غذایی را بیشتر می کند.

سرما

زیر صفر درجۀ سانتی گراد باالی صفر درجۀ سانتی گراد

منجمد کردن با استفاده 
از هوای متحرک یا 

ساکن

منجمدکردن با استفاده از 
صفحات سرمازا

منجمدکردن به روش 
فروبردن در ماّدۀ سرمازا  

)مثل گاز ازت(

نگهداری میوه و 
سبزی در یخچال

گوشت ــ بستنی منجمدکردن گوشت 
چرخی همبرگر

منجمد شدن شکالت 
بسته بندی شده

مواد شیمیایی

دی اکسیدگوگرد نیتریت نمک سرکه گازاتیلن

شفاف کردن 
آبمیوه ها

سوسیس- 
کالباس

پنیر- ماهی 
خیارشور

ترشیجات
سبب رسیدن میوه های 
نارس در سردخانه ها 
)گوجه فرنگی و موز(
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د( تخمیر : در این روش با رشد دادن میکروب های مفید در شرایط مطلوب با ایجاد تغییراتی در 

رنگ، بو، مزه، بافت و طعم ماده غذایی و هم چنین تولید بعضی مواد مغّذی توسط میکروب ها سبب 
ایجاد یک مادهٔ غذایی مطلوب با ارزش غذایی بهتر مانند ماست می شویم.

بحث کنید
کدام یک جزء غذاهای تخمیری است؟ چرا؟

توضیح دهید ..................................................
                                                              

روغن نباتی، کیک، عسل، پنیر، سوسیس، نان، مربا، شیر استریل شده 
                                               

قند،  ترشی ، خیارشور ، کمپوت سیب ، ماست

مروری بر آنچه آموخته اید.
به کمک هم کالسی های خود چند مادٔه غذایی را نام برده و روش های مختلف نگهداری آنها را 

با عالمت ضربدر مشخص کنید.

تخمیرمواد شیمیاییگرماسرمانام محصول  روش های نگهداری
×××ماست

بهداشت مواد غذایی 
به کلیٔه اصول و قوانینی که رعایت آنها در تولید، فرایند، نگهداری و عرضٔه مواد غذایی 
مصرف کننده  به دست  بهداشتی  باالی  کیفیت  با  و  سالم  به صورت  ماده  آن  تا  است  ضروری 
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فکر کنید

گویند. موادغذایی  بهداشت  برسد، 

بیشتر بدانید

منظور از فساد چیست؟

انواع فساد موادغذایی
1ــ فساد میکروبی، در نتیجٔه رشد باکتری ها، کپک ها، قارچ ها در مواد غذایی ایجاد می شود.

2ــ فساد غیرمیکروبی که عوامل مختلفی باعث آن می شوند عبارت اند از:
الف( عوامل فیزیکی: مثل فشار، ضربه، اکسیژن، حرارت، نور.

بسته بندی های  و  آنتی بیوتیک ها  آفت کش ها،  افزودنی ها،  مثل  شیمیایی:  عوامل  ب( 
پالستیکی.

ج( عوامل بیولوژیکی: مثل آنزیم ها، انگل ها و حشرات.

مادٔه  واکنش  سبب  داغ  غذای  خصوصاً  پالستیکی  ظروف  در  غذا  نگهداری 
آلودگی غذا  با بعضی از مواد شیمیایی موجود در مادٔه پالستیکی شده و سبب  غذایی 
از  نشان  پالستیکی  لیوان  در  داغ  چای  ریختن  از  پس  نامطبوع  بوی  ایجاد  می شود. 

واکنش شیمیایی گرما با مواد پالستیکی است.

بسته بندی مواد غذایی 
مرحلٔه  تا  تولید  مرحلٔه  از  کاال  سالمت  حفظ  موجب  که  پوششی  از  است  عبارت  بسته بندی 
مصرف می شود. با بسته بندی کردن مواد غذایی می توان از ضایعات آنها جلوگیری کرد، مدت نگهداری 

مواد غذایی را افزایش داد و مواد غذایی را سالم به دست مصرف کننده رساند. 
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ویژگی های یک بسته بندی خوب
1ــ مواد اولیٔه بسته بندی سمی  نباشد.

2ــ در مقابل نور، گرما، رطوبت، چربی، گاز و ضربه مکانیکی مقاوم باشد.
3ــ با مادٔه غذایی واکنش ندهد.

4ــ ارزان قیمت باشد.
5   ــ دِر آن به راحتی باز شود.

6   ــ از نظر شکل ظاهری برای مصرف کننده جذاب باشد.
7 ــ برچسبی شامل اطالعات کامل راجع به مادهٔ غذایی داشته باشد.

8   ــ دارای قابلیت جذب و برگشت پذیر بوده تا بتوان آن را بازیافت کرد.
9ــ تاریخ تولید و انقضاء داشته باشد. 



124

فعالیت  گروهی

جدول زیر را کامل کنید.

از آن جایی که استفاده از قوطی در بسته بندی های موادغذایی خصوصاً کمپوت و کنسرو رایج تر 
از بسته بندی های دیگر است، پس الزم است مطالب زیر را در مورد تشخیص سالم یا ناسالم بودن و 

نحؤه مصرف این مادٔه بسته بندی بدانیم.
1ــ از مصرف قوطی هایی که در، یا کف آن فرورفتگی یا برآمدگی دارد خودداری کنیم.

2ــ وجود زنگ زدگی در اطراف درزهای قوطی نشانٔه فساد مواد غذایی است.
فساد  نشانٔه  گوشتی  کنسروهای  در  مایعات  شدن  کدر  و  کف  ایجاد  نامطبوع،  بوی  تولید  3ــ 

موادغذایی است.
4ــ به منظور جلوگیری از واکنش مادٔه غذایی با سطح داخلی قوطی فلزی، سطح آن را با قلع یا 
الک که از مادٔه شیمیایی طبیعی یا مصنوعی است می پوشانند؛ نقاطی از فلز که الک ندارد می تواند با  

ماّدهٔ غذایی واکنش دهد و آن را فاسد کند.
5   ــ دقت شود قوطی های کنسرو ماهی، عالوه بر رعایت موارد باال، حتماً قبل از مصرف 20 

دقیقه جوشانده شوند.

معایبمحاسن جنس بسته بندی

1ــشیشه
2ــ 

1ــ 
2ــ 

1ــپالستیک 
2ــ

1ــ
2ــ

1ــکاغذ
2ــ

1ــ
2ــ

1ــقوطی
2ــ

1ــ
2ــ
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بیشتر بدانید

فّناوری نانو در بسته  بندی مواد غذایی 
فّناوری نانو یعنی استفاده از ذرات در سطح اتم و مولکول و به کارگیری آنها در 

صنایع مختلف.
استفاده از فّناوری نانو در صنعت بسته بندی یکی از عوامل مؤثر در حفظ کیفیت 
و ایمنی غذا است. استفاده از نانو ذرات نقره، سیلیکات، اکسیدسیلیس و .... موجب 

بهبود خواص نگه دارندگی پوشش ها می شود. این پوشش ها دارای مزایای زیرند:
1ــ نفوذناپذیری در برابر گازهای اکسیژن، دی اکسیدکربن، بخار آب، نیتروژن.

2ــ خاصیت ضدباکتریایی و قارچی بسیارقوی )برخی از این بسته ها(
3ــ تک الیه بودن بعضی از این پوشش ها سبب کاهش وزن و مصرف مواد اولیه 

و قیمت آن می شود.
4ــ در بعضی از این بسته بندی ها به محض خراب شدن مادهٔ غذایی، پوشش آن 
تغییر رنگ می دهد که این تغییر رنگ هشداری است جهت عدم مصرف آن مادهٔ  غذایی.

محصوالت تولیدی استان 
همچنین  می کند.  کسب  را  اول  رتبٔه  کشور،  گندِم  تولید  از  نظر  فارس  استان  ساله  همه   
فراورده ها،  محصوالت مختلف گیاهی و دامی در استان نیز به قدری تولید می شود که این محصوالت 

را می توان به سایر استان های همجوار و کشورهای حاشیٔه خلیج فارس صادر کرد.

فکر کنید
یا  و  به استان ها  فراورده های غذایی استان فارس  یا  و  از محصوالت  کدام یک 

کشورهای دیگر صادر می شود؟
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جدول زیر را با مواد اولیه و محصوالت مختلف تولیدی استان فارس تکمیل نمایید.

کار در کالس 

جدول زیر را کامل کنید.

کدام مادۀ اولیۀ غذاییگروه
شهرستان

محصوالت غذایی تولیدی

گندم1ــ زراعت
دانه های روغنی پنبه

دانه ــ کلزا
خیار سبز

گوجه فرنگی
هویج

بادمجان

…………
…………
…………
…………
…………
…………
…………

آرد نانوایی، ماکارونی، کیک و شیرینی
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

لیموترش2ــ باغبانی
آلبالو
سیب

زیتون
مرکبات

………
………
………
………
………

…………………………………
…………………………………

مربای سیب، کمپوت سیب، آب سیب
…………………………………
…………………………………

شیر3ــ دامی
گوشت قرمز

گوشت سفید 

………
………
………

…………………………………
…………………………………
…………………………………

بهارنارنج4ــ عرقیات
گالب

انواع عرقیات

………
میمند

………

…………………………………
…………………………………
…………………………………

عرقیات و خواص آن
تولید  می شود،  داده  کشت  استان  سطح  در  که  دارویی  مختلف  گیاهان  از  مختلفی  عرقیات 
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به  دارند؛  مختلف  خواص  مواد  این  می شود. 
عنوان مثال، عرق بهارنارنج طبیعتی گرم داشته و 

مقّوی قلب، اعصاب و آرام بخش است.

فعالیت  گروهی

1ــ با توجه به شکل الف چگونگی تولید عرقیات مختلف را شرح دهید.
2ــ منظور از طبیعت گرم یا سرد بودن عرقیات چیست.
3ــ هریک از عرقیات زیر چه طبیعت و خواصی دارند.

الف( عرق بیدمشک ....
ب( عرق کاسنی ....
ج( عرق نسترن ....

د( عرق خارشتر .....

نان 
با توجه به اهمیت نان در سبد برنامٔه غذایی خانواده، الزم است در ارتباط با نحؤه پخت نان های 

مختلف و نگهداری و افزایش ارزش غذایی آن مطالبی گفته شود. 
1ـ شرایط الزم پخت نان خوب : برای اینکه پس از خمیر کردن آرد، نان خوبی به دست آوریم باید 

ابتدا با جذب کردن آب توسط آرد شبکٔه پروتئینی یا گلوتنی گندم را تشکیل دهیم، سپس در اثر تخمیر 
آن، حباب های هوا و گاز در آن ایجاد کنیم و در آخر بر اثر لخته یا سفت شدن خمیر در تنور، شکل 

آن را تثبیت می کنیم.
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فکر کنید
کدام یک از نان های زیر از نظر کیفیت مواد غذایی بهتر است؟ چرا؟

2ــ نان بیات )سخت شده( : چنانچه نان را پس از پخت بالفاصله در دمای معمولی )هوای آزاد( 

قرار دهیم، به خاطر تغییراتی که در ساختمان نشاستٔه آن ایجاد می شود، نان سخت شده یا به عبارتی 
خشک می شود. برای جلوگیری از این تغییر، بهتر است نان را بالفاصله در پالستیک یا سفره قرار 
داده و به فریزر منتقل کرد تا سرد شود در هنگام مصرف با اندکی حرارت یا نگهداری در سفره، نان 

نرم می شود.

بیشتر بدانید

اسیدنیکوتنیک،  آهن،  مثل  موادی  سفید،  آرد  تغذیه ای  ارزش  بردن  باال  برای 
ویتامین  B1 و B2 اضافه می کنند که در اصطالح به این آرد، آرد غنی شده می گویند.
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انبار و سردخانه
را  موادغذایی  اکثر  اینکه  به  نظر 
به صورت  سال  مدت  تمام  در  نمی توان 
تازه مصرف کرد یا در بعضی از مناطق 
نمی توان بعضی از محصوالت را تولید 
کرد یا تولید، بیشتر از مقدار نیاز است. 
در  را  غذایی  مواد  مجبوریم  بنابراین، 
جایی نگهداری کنیم تا از گزند حشرات 
امان  در  فساد  و  ذره بینی  موجودات  و 

باشد. 
غذایی  مواد  نگهداری  محل 

بر دوگونه است :
نگهداری  جهت  انبار:  1ـ 

از  آنها  نگهداری  دمای  که  موادغذایی 
8 تا 10 درجٔه سانتی گراد باالتر است، 

مثل نگهداری گندم در سیلو.
نگهداری  جهت  سردخانه:  2ـ 

موادغذایی که دمای نگهداری آنها، از حدود 4 درجٔه سانتی گراد تا صفر و زیر صفر درجٔه سانتی گراد 
است؛ مثل یخچال و فریزر جهت نگهداری لبنیات و مواد گوشتی.

فعالیت  عملی1

  تهیۀ خیارشور 
مواد الزم: خیارسبزــ فلفل ــ سیرــ ترخون ــ آب نمک و سرکه 

وسایل الزم: کاردــ آبکش ــ ظروف پالستیکی 
تهیۀ آب نمک و سرکه: به ازای هر یک لیتر آب، 70 گرم نمک و 80 سی سی اسیداستیک یا 

سرکه )نصف لیوان( اضافه کرده و مخلوط را به هم زده می جوشانیم، سپس سرد می کنیم.
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روش تهیه: ابتدا خیارها را می شوییم خیارهای شسته را در ظرف ریخته سبزی و سیر را 
در البه الی آنها می ریزیم، سپس آب نمک و سرکه را روی آن می ریزیم تا ظرف پر شود. برای خروج 
هوا ظرف را به مدت 24 ساعت در دمای محیط قرار می دهیم مجددًا محلول آب نمک و سرکه را 
روی آن ریخته تا ظرف پر شود. درب ظرف را بسته، به مدت2 هفته در دمای محیط قرار می دهیم تا 

آماده مصرف شود.

فعالیت  عملی2

تهیۀ مربای بهارنارنج
ــ  بهارنارنج  گلبرگ  الزم:  مواد 

آب نارنج ــ شکر 
وسایل الزم: آبکش ــ شیشٔه دردارــ 

ظرف نسوز یا قابلمه  
گلبرگ های  ابتدا  تهیه:  روش 
می کنیم.  مادگی جدا  و  پرچم  از  را  بهارنارنج 
جوش  حال  در  آب  در  را  گلبرگ ها  سپس 
می ریزیم. تا 15 دقیقه بعد آب آن را خالی کرده، 
با اضافه کردن آب، دوباره آن  را می جوشانیم، 
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4ــ3 بار این کار را تکرار می کنیم، سپس به ازای هر یک کیلو گلبرگ، نصف استکان آب نارنج به 
گلبرگ های در حال جوش اضافه می کنیم تا گلبرگ ها کامالً سفید شود. سپس به میزان گلبرگ ها، 
شکر در ظرف ریخته و با کمی آب حرارت می دهیم تا قوام یابد، گلبرگ ها را درون آن می ریزیم و هم 
می زنیم؛ در پایان کار وقتی مربا آماده شد به جهت شکرک نزدن آن، مقدار یک تا دو قاشق غذاخوری 
آبلیمو به آن اضافه کرده، 1 تا 2 دقیقه آن را می جوشانیم؛ در پایان کار، مربای سرد و آماده را در 
شیشه هایی که از قبل استریل کردیم ریخته و دِر آن را می بندیم. سپس در دمای کمتر از 15 درجٔه 

سانتی گراد در یخچال نگهداری می کنیم.

تحقیق کنید

گزارشی از فعالیت های یکی از کارخانجات موادغذایی درسطح استان به همراه 
بروشور و فیلم تهیه و به کالس ارائه دهید.
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خودآزمایی و مرور درس 
1ــ قدیمی ترین روش های نگهداری مواد غذایی کدام است؟

2ــ غذاهای تخمیری را توضیح داده، مثال بنویسید.
3ــ ویژگی یک بسته بندی خوب را بنویسید. )4 مورد( 

4ــ استان فارس ازنظر تولید کدام مادٔه غذایی مقاوم اول را دارد؟
5   ــ عرق بهارنارنج، طبیعت ..... و مقوی ..... دارد.

آخر  در  و   .................... باید  آرد  ابتدا  آوریم  به دست  نان خوبی  اینکه  برای  6   ــ 
..................تثبیت گردد.



133

8
واحد

آشنایی با خودرو 
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آشنایی با خودرو
در جهان پرتحرک امروز، خودرو در زندگی بشر جایگاه ویژه ای دارد و یکی از مهم ترین صنایع 
در  متنوعی  شغل های  تا  است  شده  باعث  صنعت  این  که  است  آن  خودروسازی  صنعت  کشور،  هر 
جامعه به وجود آید. درحال حاضر، حرکت خودروها به سوخت های فسیلی وابسته است؛ که بزرگترین 
منبع آلودگی محیط زیست محسوب می شوند به همین دلیل دانشمندان تالش می کنندانرژی دیگری را 
جایگزین سوخت های فسیلی کنند. برای استفادٔه بهتر و مناسب تر از خودرو و آشنایی با این صنعت و 
همچنین چگونگی کاهش آلودگی ناشی از خودروها الزم است دربارٔه قسمت های مختلف آن اطالعاتی 

به دست آوریم.   
آینده  در  تا  آشنا می شوید  آن  از قسمت های  برخی  نگهداری  و  با خودرو  این واحد، شما  در 

بتوانید از این وسیله به نحو مطلوب استفاده کنید.

بحث گروهی

هر گروه یکی از سؤاالت زیر را انتخاب کرده و پس از بحث و بررسی نتیجه را 
به کالس ارائه دهد. 

1ــ چرا خودروهای فرسوده باید از چرخٔه حمل و نقل خارج شوند؟ 
2ــ سرویس های دوره ای برروی خودرو در آالیندگی محیط زیست چه نقشی 

دارند؟ 
3ــ چند شغل یا فعالیت را در ارتباط با خودرو در جامعه بنویسید. 

4ــ به نظر شما یک خودروی خوب چه ویژگی ها و امکاناتی باید داشته باشد؟ 

سیستم ترمزعقب

ترمز دستی

سیستم فنربندی جلو

سیستم فنربندی عقب

اگزوز
موتور

باتری

رادیاتور

3پلوس

2 1 باک

4
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با توجه به شکل صفحه قبل نام قسمت های شماره گذاری شده را به کمک گروه 
خود بنویسید.

فعالیت  کالسی

تحقیق کنید
کارخانه های تولید خودروهای سبک، سنگین و یا موتورسیکلت در کدام یک از 

شهرهای استان فارس است؟ 

شمع

سوپاپ 
خروجی

پیستون

شاتون
میل لنگ

مجموعه ای از قطعات مختلف را که در سیستم با یکدیگر به 
از  حرکت  و  قدرت  تولید  سبب  تا  کارکرده  منظم  و  طورهماهنگ 

طریق چرخ ها شوند را خودرو گویند. 
بخش های اصلی یک خودرو عبارت اند از : 

1ــ واحد تولید قدرت )موتور(
2 ــ سیستم انتقال قدرت

3ــ فنربندی وتعلیق
4ــ هدایت وکنترل 

5ــ شاسی وبدنه
6ــ سیستم برق خودرو

7ــ سیستم ایمنی ورفاهی خودرو 
١ـ موتور

وظیفٔه موتور تبدیل انرژی شیمیایی سوخت به انرژی حرارتی 
خودروها  موتور  سوخت  است.  مکانیکی  انرژی  به  حرارتی  انرژی  از  و 
ممکن است بنزین، گازوئیل یا گاز و... باشد.                                           

الف( اساس کارموتور :  با حرکت رفت و برگشتی پیستون داخل سیلندر 
مخلوط، سوخت و هوای کشیده شده به محفظٔه سیلندر، تحت تراکم قرارگرفته، سپس با جرقه زدن شمع، 
مخلوط سوخت و هوا منفجر می شود. نیروی حاصل از این انفجار، باعث حرکت پیستون به سمت 

 سوپاپ ورودی
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از  آخر دودهای حاصل  در  لنگ می شود.  میل  برروی  )گشتاور(  دورانی  نیروی  ایجاد یک  و  پایین 
انفجار از سیلندر خارج می شود.

بحث گروهی
1ــ نیروی وارد بر پیستون توسط چه قطعه ای به میل لنگ منتقل می شود؟ 

پیستون  برگشتی  2ــ یک مرحلٔه کاری موتور )سیکل( در چند حرکت رفت و 
صورت می گیرد؟ 

3ــ نام دیگر سوپاپ های ورودی و خروجی در موتور چیست؟  

ب( سیستم روغن کاری : قطعات زیادی در موتور خودرو وجود دارد که نسبت به هم حرکت 
نسبی داشته و در اثر نیروی مالشی ایجاد شده، حرارت تولید کرده و سطوح تماس در معرض خطر 
گیرپاژ و فرسایش قرار می گیرند. برای کاهش تأثیر نیروی اصطکاک دربین قطعات متحرک از روغن 

استفاده می شود.

بحث گروهی

آیا روغن موتور غیر از روانکاری نقش دیگری دارد؟ 
اتفاقی  چه  نشود  تعویض  خودرو  موتور  روغن  اگر 

فیلتر روغنروی می دهد؟ 

بازدید روغن موتور: تعویض روغن موتور طبق سرویس دوره ای براساس میزان مسافت پیموده 

شده برحسب کیلومتر که در دفترچه راهنمای خودرو مشخص شده، باید اجرا شود و در طول این مدت 
باید توسط شاخص )گیج(، اندازه روغن موتور چندین مرحله مورد بازدید قرار گیرد. 
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 : کاری  خنک  سیستم  ج( 
وظیفٔه سیستم خنک کاری، متعادل نگه 

است.  موتور  حرارت  درجٔه  داشتن 
درحال  موتور  از  قسمت هایی  حرارت 
کارکرد به حدود 700 درجٔه سانتی گراد 
می رسد. در بدنٔه موتور فضاهای خالی 
وجود دارد. آب در این فضاها چرخش 
کرده و به این ترتیب مانع داغ شدن موتور 
می شود. دمای آب موتور معمواًل حدود 

70 تا 90 درجٔه سانتی گراد است.

فعالیت  عملی 1
به کمک دبیر خود، روغن موتور یک خودرو 

را اندازه گیری کنید. 

پمپ آب 
)واتر پمپ(

فن )پروانه(
پیچ تخلیۀ آب

رادیاتور

در رادیاتور ترموستات

بازدید سطح ارتفاع آب در سیستم خنک کاری:

توجه: کار کردن موتور باعث افزایش گرمای آب رادیاتور می شود. بنابراین، مطمئن شوید که 
آب رادیاتور سرد شده و خطرناک نیست. بازدید آب از طریق مخزن انجام می شود و در صورت کم 

بودن می توان مقداری آب و ضدیخ به آن اضافه کرد. توصیه می شود دِر رادیاتور را باز نکنید. 

فعالیت  عملی 2
به کمک دبیر خود، آب رادیاتور یک خودرو را 

بازدید کنید. 
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تحقیق کنید
1ــ کار ترموستات در سیستم خنک کاری موتور چیست؟ 

2ــ چرا توصیه می شود در تابستان نیز از محلول ضدیخ استفاده شود؟ 
در  بیشتری ضدیخ  درصد  از  باید  فارس  استان  از شهرهای  یک  کدام  در  3ــ 

محلول آب رادیاتور استفاده شود؟ چرا؟ 

باک )مخزن سوخت(

پمپ سوخت

فیلتر سوخت

پدال گاز

ECU )واحد کنترل الکتریکی(

حسگر

حسگر

کویل

انژکتور
تنظیم کننده فشار سوخت

د( سیستم سوخت رسانی : سیستم سوخت رسانی وظیفه دارد سوخت را از باک گرفته و 
مخلوط مناسبی از سوخت و هوا را ایجاد کرده و به سمت سیلندرهای موتور هدایت کند. تهیٔه مخلوط 

مناسب به دو شیوه امکان پذیر است. 
1ــ سیستم کاربراتوری )در خودروهای قدیم(

2ــ سیستم انژکتوری 

بیشتر بدانید
برای داشتن یک احتراق مناسب در سیلندر، باید مخلوطی به صورت 15 قسمت 

هوا به یک قسمت بنزین تهیه شود.

سیستم انژکتور )سوخت پاش( : امروزه از انژکتور به جای کاربراتور، در سیستم سوخت رسانی 

استفاده می شود. وظیفه انژکتور، پاشش سوخت در پشت سوپاپ های گاز است.  
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بیشتر بدانید
از  که  گزارش هایی  با  که  است  این   )ECU( الکتریکی  کنترل  واحد  وظیفٔه 
حسگرهای مختلف خودرو به دست می آورد، دستور پاشش انژکتورها و جرقه شمع ها 

را صادر کند.

بحث کنید
وظیفٔه حسگرها چیست؟

نقش پمپ سوخت در سیستم سوخت رسانی چیست؟

فعالیت  عملی ٣

محل قرار گیری واحد کنترل الکتریکی 
کمک  به  را  انژکتوری  خودرو  ECU(یک   (

دبیر خود پیدا کنید.

جعبه دنده پلوس

کالچگارداندیفرانسیل
2ـ سیستم انتقال قدرت

قدرت  دارد  وظیفه  سیستم  این 
جعبه  کالچ،  توسط  را  موتور  تولیدی 
دنده )گیربکس(، گاردان،   گردانندهٔ نهایی 
به  نهایت  در  پلوس  و  )دیفرانسیل( 

چرخ های محرک انتقال دهد.
را  دنده  تعویض  امکان  و  الف( کالچ : کالچ دستگاه قطع و وصل قدرت محسوب می شود 

فراهم می کند.
ایجاد  باعث  که  را تشکیل می دهد  از چرخ دنده  ب( جعبه دنده )گیربکس( :  مجموعه ای 
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و  معمولی  نوع  دو  در  و  می شود؛  رانندگی  مختلف  شرایط  جهت  گوناگون  گشتاورهای  و  سرعت 
اتوماتیک درخودروها به کار برده می شود.

ج( گردانندۀ نهایی )دیفرانسیل( : مجموعه ای است که دور و گشتاور را از طریق پلوس ها 
در نهایت به چرخ ها منتقل کرده و امکان حرکت در جاده های پیچ دار و مستقیم را فراهم می کند.

تحقیق کنید
چرا بعضی از خودروها میل گاردان ندارند؟

٣ـ فنربندی و تعلیق
موقع  در  که  است  سیستمی 
ناهمواری های  در  خودرو  حرکت 
را  سرنشینان  آسایش  جاده  سطح 
فراهم می کند. این کار با خنثی کردن 
به  وارد شده  و ضربه های  نوسانات 

اتاق خودرو صورت می گیرد.

بیشتر بدانید
در جاده های ناهموار سیستم تعلیق در هر دقیقه بین 1000 تا 1200 دفعه نوسان 

می کند )تکان می خورد(.

4ـ هدایت و کنترل
الف( دستگاه فرمان : وظیفٔه دستگاه فرمان هدایت مطلوب خودرو در مسیر دلخواه راننده 
است. جعبه دنده فرمان نیروی دست راننده را چند برابر می کند تا بتوان بر نیروی اصطکاک بین چرخ 

و سطح جاده غلبه کند. فرمان ها ممکن است مکانیکی یا پرقدرت )هیدرولیکی( باشند.
ب( چرخ : قدرت موتور از طریق مجموعه انتقال قدرت به چرخ ها می رسد. با به وجود آمدن 

نیروی کششی در چرخ های محرک باعث حرکت خودرو می شود.
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بحث گروهی
هر گروه یکی از سؤاالت زیر را انتخاب کرده و پس از بحث و بررسی نتیجه را 

به کالس ارائه دهد.
1ــ نقش آج بر روی الستیک خودروها چیست؟

2ــ فشار باد الستیک در مصرف سوخت چه تأثیری دارد؟
3ــ در جاده های لغزنده و یخ زده فشار باد الستیک چگونه باید باشد؟ چرا؟

4ــ چرا توصیه می شود چرخ های خودرو نوبتی تعویض شود؟

بیشتر بدانید
الگوی تعویض الستیک ها

هزار   10 تا   8 هر  پیمودن  با 
کیلومتر راه )هر شش ماه(، الستیک ها 
تعویض الستیک با یکدیگرتعویض الستیک با زاپاسمانند الگوی مقابل تعویض می شود.    

تعویض چرخ : )به کمک یک پیچ گوشتی، جک و آچارچرخ( 
1ــ توسط پیچ گوشتی قالپاق را از چرخ جدا کنیم.

2ــ جک را در محل مناسب )زیر رکاب خودرو( قرار می دهیم.
ـ  دو طرف چرخ خالف موقعیت جک، توسط قطعه نشان داده شده )مانند آجر یا سنگ( مهار می کنیم. 3ـ
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4ــ پیچ های چرخ را در جهت عقربه های 
ساعت شل می کنیم.

5  ــ دستگیرٔه جک را وصل کرده و در 
تا  می گردانیم  آن قدر  ساعت  عقربه های  جهت 

الستیک از زمین کامالً بلند شود.
آورده،  بیرون  را  چرخ  مهره های  6  ــ 
الستیک پنچر را خارج کرده و الستیک زاپاس 

را در جای الستیک باز شده قرار می دهیم.
7ــ پیچ های چرخ را به صورت ضربدری 

کامالً سفت و محکم می کنیم.

چرخ یدک 
)زاپاس( 

کیسه دسته جک
آچار

جک

فعالیت  عملی 4

یا  دبیر  به کمک 
اولیای خود، الستیک یک 
نمایید                  تعویض  را  خودرو 

)طبق مراحل قبل(.
وسیله مهار چرخ ها

الستیک پنچر

ج( ترمز : وظیفٔه سیستم ترمز متوقف و کنترل کردن خودرو است که با ایجاد اصطکاک بین 
لنت و کاسه )دیسک( ترمز، صورت می گیرد. دو نوع ترمز رایج که بر روی خودروها نصب می شود، 

دیسکی و کفشکی نام دارد.

لنت ترمز

دیسک ترمز

ترمز دستی

پدال ترمز
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فکر کنید
با توجه به شکل مقابل نحؤه عملکرد ترمز را توضیح دهید.

بیشتر بدانید

حرارت تولید شده در زمان متوقف کردن یک خودرو با سرعت 100کیلومتر بر 
ساعت می تواند یک کتری آب را به جوش آورد.

شده  سازنده عالمت گذاری  کارخانٔه  توسط  ترمز  روغن  مخزن   : ترمز  بازدید سطح روغن 
است، تا ارتفاع روغن ترمز را کنترل کنید.

اگر ارتفاع روغن از خط مورد نظر پایین تر باشد، می توان با باز کردن دِر مخزن مقداری روغن  
ترمز )طبق دفترچٔه راهنما( به آن اضافه کرد.

فعالیت  عملی 5
به کمک دبیر خود، سطح روغن 

ترمز یک خودرو را بررسی کنید.
نکته: کاهش ارتفاع روغن ترمز 
بیش  نشان دهندٔه سایش  گاهی  مخزن  در 
آن  در  که  است؛  ترمز  لنت های  حد  از 
صورت باید لنت های نو جایگزین شوند.



144

5  ـ شاسی و بدنه
یکی از قسمت های اساسی خودرو، شاسی است 
که بدنه روی آن سوار شده و در برگیرندٔه مجموعه های 

مختلف موتور، جعبه دنده، صندلی و ... می باشد.
6  ـ سیستم برق خودرو

نیاز  مورد  برق  کردن  فراهم  سیستم  این  وظیفٔه 
تجهیزات الکتریکی خودرو است.

انرژی  ذخیرٔه  وظیفٔه  باتری   : باتری  الف( 
و  استارت  دستگاه  نیاز  مورد  برق  تأمین  و  الکتریکی 
تجهیزات الکتریکی خودرو را در زمان خاموش بودن 

موتور به عهده دارد.

بیشتر بدانید

در داخل باتری صفحات مثبت، منفی و عایق به کار رفته و مایع داخل آن نیز در 
حدود 73 درصد آب و 27 درصد اسیدسولفوریک رقیق است.

باز  را  باتری  درپوش های   : باتری  آب  بازدید 
کنید. ارتفاع محلول الکترولیت باید حدود یک سانتی متر 
از صفحات باالتر باشد، در صورت نیاز می توان مقداری 

آب مقطر به آن اضافه کرد.

فعالیت  عملی 6

به کمک دبیر خود، آب باتری یک خودرو را بررسی کنید.
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از  بعضی  نکته:    در 
باتری ها )بی نیاز از سرویس( 
با  بازدید،  دریچه  مشاهدٔه  با 
می توان  شده  مشاهده  رنگ 
به شارژ بودن باتری پی برد.

باتری مناسب است

باتری شارژ شود

باتری تعویض شود

ب( استارت : استارت یک موتور الکتریکی 
موتور  کردن  روشن  و  راه اندازی  برای  که  است 

خودرو استفاده می شود.
در  برق  تولید   : )آلترناتور(  دینام  ج( 
آلترناتور در موتورهای جدید و دینام  خودرو توسط 
توسط  دینام  می گیرد.  قدیمی صورت  موتورهای  در 
تسمه پروانه از موتور نیرو گرفته و انرژی مکانیکی را 

تبدیل به انرژی الکتریکی می کند.
وظیفٔه دینام ذخیره کردن برق در باتری و تأمین 
روشن  هنگام  در  خودرو  الکتریکی  تجهیزات  برق 

بودن موتور است.

استارت

وایر شمع کویل

دینام )آلترناتور( 

د( کویل :  وظیفٔه کویل تبدیل برق با ولتاژ پایین به ولتاژ باال برای ایجاد جرقه در شمع هاست.
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7ـ سیستم ایمنی و رفاهی خودرو
ایده آل  رانندگی  ارائه یک  در  عامل  مهم ترین 
و  راننده  برای  رفاهی  و  ایمنی  احساس  بی خطر،  و 
استاندارد  سازمان  منظور  به همین  است.  سرنشینان 
نصب  به  موظف  را  خودروسازی  شرکت های  کلیٔه 

این گونه سیستم ها بر روی خودرو کرده است.
روش بستن صحیح کمربند ایمنی

بحث گروهی

1ــ کمربند ایمنی چیست و چرا استفاده از آن در هنگام رانندگی ضروری است؟
2ــ در موقع حادثه اگر  خودرو فاقد کیسه هوا )Air Bag( باشد، چه اتفاقی رخ 

می دهد؟

رانندگی  سوانح  در  آن  نقش  و  ترمز  اهمیت  لحاظ  به  امروزه   :  )ABS( لغزش  ضد  ترمز 
 )ABS( ضد لغزش  ترمز  به نام  پیشرفته تری  ترمز  سیستم  از  معمولی  ترمزهای  عیب  کردن  برطرف  و 
استفاده می شود که در موقع ترمزگیری از قفل شدن چرخ ها و لغزش خودرو )سرخوردن( تا حدود 

زیادی جلوگیری می کند.

بیشتر بدانید

در پایان با برخی از تجهیزات و امکانات رفاهی و ایمنی در خودروهای امروزی 
آشنا می شویم: 

1ــ شیشه باالبر برقی: به جای نیروی دست راننده از یک الکتروموتور کوچک 
جهت باال و پایین بردن شیشه استفاده می شود.

الکتریکی  به  صورت  راننده  خوب  دید  جهت  آن  تنظیم  برقی:  آینه های  2ــ 
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توسط راننده از داخل خودرو انجام می گیرد.
3ــ شیشه گرم کن عقب: بر روی شیشه عقب المنت های الکتریکی به کار رفته 
که دمای آن را در حد معینی ثابت نگه داشته و از یخ زدن و بخار گرفتن شیشه و کاهش 

دید راننده جلوگیری می کند.
و  ارتفاع  تنظیم  صندلی ها  نوع  این  در  الکتریکی:  تنظیم  با  4ــ صندلی ها 

فاصلٔه صندلی برای راننده به صورت الکتریکی انجام می شود.
5  ــ سیستم های صوتی جدید: جای نوار کاست از لوح فشرده استفاده می کنند 

و برخی از آنها قابلیت پخش تصویر را نیز دارند.
6  ــ سیستم های تهویه قوی و هوشمند: خودروهای امروزی سیستم کولر و 
بخاری دارند که می توانند به صورت هوشمند دمای داخل خودرو را در حد ثابتی نگه 

دارند.
به  آن  این سیستم روشن کردن خودرو و سرقت  با  7ــ سیستم ضد سرقت: 

راحتی امکان پذیر نیست.
بسته  باز و  با هم  تمامی قفل درها هماهنگ  این سیستم،  با  8  ــ قفل مرکزی: 

می شوند.
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9
واحد

گردشگری
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در سال گذشته با برخی از تعاریف 
مشاغل  گردشگری،  انواع  گردشگری، 
شدید.  آشنا  و...  گردشگری  به  مربوط 
توجه  دالیل  و  اهمیت  با  بخش  این  در 
کشور  در  آن  زمینه های  و  گردشگری  به 
عزیزمان ایران و استان فارس بیشتر آشنا 

خواهید شد.

چرا باید به گردشگری توجه کرد؟

بحث کنید

اهمیت گردشگری را در گروه خود بررسی کرده و در کالس ارائه دهید.

اهمیت گردشگری 
1ـ اقتصادی

الف( توزیع مناسب تر درآمد : شما می دانید که همه ساله به ویژه در ایام نوروز، میلیون ها نفر 
به مناطق مختلف کشور مسافرت می کنند و طی سفر خود در مکان های مختلف مبالغی هزینه می کنند که 

این امر، باعث توزیع مناسب درآمد در سطح کشور می شود.
آیا می دانید استان فارس از جمله استان هایی است که همه ساله بیشترین تعداد گردشگران داخلی 

را دارد.

تحقیق کنید
آمار تعداد گردشگران در ایام نوروز، طی 3 سال اخیر را در شیراز و منطقٔه محل 

زندگی خود بررسی کنید و بگویید تا چه اندازه رشد داشته است؟
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هر  امروزه   : کشور  به  ارز  ورود  ب( 
آورد،  به دست  بیشتری  ارز1  بتواند  که  کشوری 
موقعیت بهتری در دنیا دارد، کارشناسان، گردشگری 
به خصوص  ارز،  ورود  راه های  بهترین  از  یکی  را 
اخیر  قرن  در  توسعه،   درحال  کشورهای  برای 
می دانند. خریدها و هزینه هایی را که یک گردشگر 
که  است  این  مانند  درست  می دهد،  انجام  خارجی 
کشور میزبان کاالهای خود را به راحتی و بدون هیچ 
 تشریفاتی و هزینه ای )بسته بندی، حمل و نقل، توزیع 

و ...( به خارج از کشور صادر نماید.
برای   : کارآفرینی  و  ج(   گردشگری 
کشورهایی مانند ایران و نیز استان فارس که جمعیت 
جوانی دارند تأمین شغل، یکی از مشکالت اصلی 
بیشترین  گردشگری  رونق  از  قبل  می آید.  به شمار 

توجه در زمینٔه اشتغال بخش های زیر بوده است.
باغداری،  )زراعـت،  کشاورزی  1ـ 

دامداری و...(
از جمله  شاغلین کشور  حدود 25 درصد 

1ــ پول خارجی که بیشتر داد و ستدهای دنیا با آنها انجام می گیرد؛ مانند یورو و دالر
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فارس در بخش کشاورزی مشغول به کارند که با توجه به محدودیت منابع آب و اراضی حاصلخیز، 
ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد شغل جدید در این بخش وجود ندارد.

2ـ صنعت 
وجود منابع عظیم انرژی و معدنی، زمینه های مناسبی برای توسعٔه آنچه در ایران و چه درفارس 
وجود دارد می باشد، اما به دلیل نیاز به سرمایه زیاد و فّناوری پیچیده، ظرفیت ایجاد شغل در این بخش 
نیز با محدودیت هایی رو به رو است؛ مانند سرمایه گذاری 17 میلیارد تومان برای یک کارخانه که فقط 

50 شغل جدید ایجاد کرده است.

فکر کنید
چه تفاوتی میان ایجاد اشتغال در بخش صنعت، کشاورزی و گردشگری وجود 

دارد؟

سایر فعالیت های اقتصادی معمول )تجاری، اداری و ...( نیز تنها قادر به پاسخ گویی بخشی 
از نیازهای شغلی روزافزون جامعه جوان ما می باشند. بدون تردید یکی از بهترین راه های اشتغال زایی 

توسعٔه گردشگری است.

بحث کنید
در مورد سایر راه های مناسب ایجاد شغل از طریق گردشگری به صورت گروهی 

بحث کرده و پیشنهادات گروه خود را ارائه نمایید.

آیا امکان کارآفرینی در گردشگری وجود دارد؟ به نمونٔه زیر توجه کنید.
تورگردان کارآفرین روستای َبْزم : در روستای َبْزم از توابع شهرستان بوانات، آقای غالم عباس 
برزگر به عنوان تورگردان نمونه در سطح بین المللی و کشور شناخته شده است. وی توانسته با استفاده 
از امکانات بالقّؤه منطقه و مدیریت صحیح موجب ارتقای صنعت گردشگری و احیای فرهنگ بومی و 

عشایری منطقٔه بوانات شده و باعث اشتغال زایی در سطح منطقه شود.
ایشان در راستای هدف های اصلی گردشگری که همانا ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت و 
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فقرزدایی می باشد، در گسترش گردشگری روستایی بسیار مؤثر بوده است و فرزندان ایشان به عنوان 
کوچک ترین تورگردانان گردشگری در جهان معرفی شده اند.

غالم عباس برزگر )تورگردان نمونۀ بین المللی(منطقهٔ دیدنی بَْزم

فکر کنید
با توجه به مطالب سال بررسی کنید و فهرستی از شغل هایی که در نتیجٔه توسعٔه 

گردشگری ایجاد شده تهیه کنید.

2ـ اهمیت فرهنگی ـ اجتماعی
الف( مزایای داخلی : در ایران و به ویژه 

در استان فارس تنوع زیاد فرهنگی )آداب و رسوم، 
گویش، لهجه، پوشش و ...( وجود دارد که این 
گوناگونی در دنیا کم نظیر است، به گونه ای که اگر 
شما هر سال به نقاطی از کشورمان مسافرت کنید، 
امکان دیدن همٔه آنها وجود ندارد. بی گمان دیدار 

و آشنایی با این ویژگی های مختلف باعث صمیمیت بیشتر مردم خواهد شد و در ارتقای سطح فرهنگی 
جامعه بسیار مؤثر است.

با یکدیگر را  ب( مزایای خارجی : گردشگری می تواند زمینٔه آشنایی هر چه بیشتر مردم دنیا 

فراهم ساخته و باعث دوستی بیشتر، تبادل فرهنگ ها و تفاهم بین ملّت ها شود و از این طریق به ایجاد 
یک دنیای بهتر کمک کند.

پ( انتقال مفاهیم عالی دینی و ارزشی به بازدیدکنندگان از ایران اسالمی : مردم ما پس 
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از پیروزی انقالب شکوهمند اسالمی با بهره گیری از دین مبین اسالم، جمهوری اسالمی را تأسیس 
کردند. ما توانستیم با وجود جنگ هشت سالٔه تحمیلی، محاصرٔه اقتصادی و سایر توطئه های دشمنان، 
نه تنها روی پای خود بایستیم؛ بلکه پیشرفت های فراوان نیز در زمینٔه صنعت، کشاورزی، خدمات و... 
داشته باشیم. همچنین در زمینٔه فرهنگی در بحث حجاب، نمازهای جمعه و جماعت در مساجد جدید 
و قدیم و مصلی ها، ایجاد مراکز تفریحی و فرهنگی سالم به جای مراکز قمار و فساد، هیئت های مذهبی 

و جلسات قرآنی برای هر گردشگری جاذبه ایجادمی کند. 
ورود  و  کشورها  سایر  به  کردن  سفر   : ایرانی  تغییرات مثبت در جامعه  و  ایجاد حرکت  ت( 

جهانگردان به کشور عزیزمان باعث روشن  بینی و دانایی ما و جهانگردان می شود. همچنین با فرهنگ 
یکدیگر آشنا می شویم. از جملٔه اهداف سفر در اسالم عبرت گرفتن از سرنوشت بدکاران و ظالمان 
است. ما از نقاط قوت اقوام گذشته برای پیشرفت علمی و فرهنگی خود بهره می گیریم و یاد می گیریم 

که از رفتارهای ناشایست آنان پیروی نکرده و راه درست را پیش بگیریم.

بحث کنید

آیا گردشگری می تواند آثار نامناسبی هم داشته باشد؟ چرا و در چه بخش هایی آثار 
نامناسب آن بیشتر است؟

بیشتر بدانید

سفر در اسالم
سیر و سیاحت با انگیزٔه صحیح  و عقالیی، در قرآن کریم مورد تأیید و تشویق 
قرار گرفته و از مؤمنان خواسته شده که با مسافرت به گوشه و کنار جهان، در سرنوشت 
َاَولَْم یَسِیُروا ِفی ااْلَْرِض فَانْظُُروا کَْیَف کَاَن  ملت های گذشته بیندیشند و عبرت بگیرند: 
َعاِقبَُة الَّذِیَن ِمْن َقبِْلِهْم )روم/ 8( آیا در زمین سیر نمی کنند تا بنگرند که عاقبت پیشینیان 
چگونه بوده است؟ امام صادق )ع( فرمود: در حکمت آل داوود آمده است: انسان عاقل 

را سزد که جز با سه هدف مسافرت نرود: 
ــ توشه ای برای فردای قیامت برگیرد.
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ــ مخارج زندگی را تأمین و ترمیم نماید.
ــ از راه حالل لذت ببرد. 

گاهی نیز هدف از مسافرت، رفع خستگی و افسردگی است. انسان های خسته از 
رنج کار و تالش، با سفر به مناطق مختلف و استفاده از مناظر زیبای طبیعت، خستگی را 
از تن به در کرده، برای کار و کوشش بیشتر، آمادگی پیدا می کنند. پیامبر )ص( فرمود: 
» مسافرت کنید تا سالم شوید.« گاهی هم سفر با انگیزٔه ستیز با دشمن و یا حضور یافتن 
در دیار دوست شکل می گیرد که سفر به قصد جهاد و حج، پاداش بهشت برین دارد. 
امیرمؤمنان علی )ع( در این زمینه فرموده است:  برای مجاهدان راه خدا )که به خاطر 
دفاع از حیثیت و شرف خویش پا به میدان جهاد می نهند(، و برای آن کس که برای انجام 
حج از خانه بیرون می رود و در بین راه مرگ گریبانش را می گیرد، بهشت را ضمانت 

می کنم.

تحقیق کنید
به   را  آن  گزارش  و  کرده  تحقیق  و  انتخاب  را  زیر  از موضوعات  یکی  گروه  هر 

کالس ارائه دهید.
1ــ آیاتی را که مربوط به سیر و سفر در زمین است، از قرآن استخراج و همراه با 

معنا به کالس ارائه دهید.
2ــ چند حدیث در خصوص سفر و آداب آن تهیه و همراه با معنا به کالس ارائه 

دهید.
گردشگران چه خصوصیات  کنید  بررسی  استان خود  گردشگری  دفاتر  در  3ــ 
خوبی را برای ایرانیان و مردم استان می شناسند. فهرستی از آن را تهیه و به کالس ارائه 

دهید.
4ــ با توجه به اینکه ما در کشور اسالمی ایران زندگی می کنیم و تجربٔه انقالب 
گردشگران  برای  می توانیم  را  مثبتی  پیام های  چه  داریم،  را  تحمیلی  جنگ  و  اسالمی 
خارجی داشته باشیم. برای آنکه بتوانیم پیام خود را برسانیم از چه روش هایی استفاده 

کنیم ) رفتارخوب، ایجاد نمایشگاه و یا تهیه بروشور و ... ( کدام بهتر است؟
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آیا کشور ایران به ویژه استان فارس زمینه های الزم برای توسعۀ گردشگری را دارند؟

سال گذشته خواندید که کشور ما ایران و از جمله استان فارس، جاذبه های گوناگون طبیعی، 
و  زیر  تصاویر  به  توجه  با  حال  دارد.  و...  درمانی  و  تجاری  ورزشی،  زیارتی،  فرهنگی،  تاریخی، 
انواع  طبقه بندی  با  آن،  تکمیل  و ضمن  تنظیم  داده شده  مانند جدول  دبیر خود، جدولی  راهنمایی  با 
جاذبه های گردشگری ایران آشنا شوید و سپس در مورد قابلیت های گردشگری ایران و استان فارس 

بحث و تبادل نظر نمایید.

اهمیتنوع جاذبهمحل قرار گرفتن استان ــ شهرستاننام جاذبه یا اثرشماره تصویر

12

فارس 
3

4
5
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ایران

برج میالد

طاق بستان بارگاه امام رضا )ع(

بازار قشم تله کابین نمک آبرود

فعالیت  عملی

یکی از فعالیت های زیر را انجام داده، گزارش آن را به کالس ارائه دهید.
1ــ یک مسافرت دو روزٔه خانوادگی یا به صورت اردو با همکالسی های خود به 
یکی از نقاط استان فارس به طور دقیق برنامه ریزی کرده و در آن به نکاتی مانند مکان های 
دیدنی، غذاهای محلی، سوغاتی ها، آداب و رسوم و ... نیز توجه کرده، همراه با تصاویر، 

فیلم و یا گزارش به  کالس ارائه دهید.
2ــ یک آلبوم تصویری به همراه توضیحات الزم از جاذبه های گردشگری یکی از 

شهرستان های فارس تهیه و به کالس ارائه دهید.
3ــ فهرستی از سوغاتی های مخصوص استان فارس تهیه کرده، همراه با روش 

تهیٔه یک نمونٔه آن به کالس ارائه دهید.
4ــ با یک راهنمای گردشگری گفت و گو کنید و راجع به مزایا و معایب شغل او 

گزارشی تهیه کرده و ارائه دهید.
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تحقیق کنید
استان فارس در رابطه با جذب گردشگر خارجی چه جایگاهی در مقایسه با سایر  

استان های کشور دارد؟ چرا؟
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