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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.
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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؟



٧

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



3٠

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.



4٠

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؟


